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CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 
------+~·-~--

Trabalhos da 

Regimento Especia,l -

DA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

Commizzão especial 

repelle o projecto, não combate a iniciativa 
que elle proclama. Não. A divergencia é de 
simples detalhe, é limitada á norma estabe-
lecida que, apreciada sob outro prisma, 
tende, entretanto, ao mesmo fim patríotico. 

Muitos descortinam no 1·egimen repl·e-
A Commissão de Constituição, Legislação sentativo a causa de erros e fmquezas dos 

e Justiça, depois de reflectido · exame, passa governos e nos parlamentos a impropriedade 
a emittir o seu p:.trecm· sobre o projecto para a artalyse serena e fecunda das ques-
n, 30, do corrente anno, subscripto pelos tões r:rue se agitam, tendendo á organização 
Deputados Srs . Alfredo Varella, Aureliano das nacionalidades. 
Barbosa, Cassiano do Nascimento e Soares Entregar ao menor· nume1·o essa privile-
dos Santos. giada missão de reconstrucção ri:wral, de 

Predominou no espírito dos doutos repre- aperfeiçoamento juridico, de adaptação elas 
sentantes ela Nação o pensamento de que o leis .escriptas aos phenomenos sociaes que se 
estudo, a discussão e votação do projecto do revelam no stüo de cada povo, dadas as suas 
Codigo Civil elaborado, a convite do Gover- relativas condições de progresso : é, para 
no, pelo illustrado Dr. Clovis Bevilaqua, não a critica, realizar um verdadeiro ideal no 
podem ficar subordinados ás normas com- systema de legislar ; é fulminar, mesmo, a 
muns do Reghnento da Camara e aos emba- anarchia do3 Congressos e substituil-a pela 
tes de um torneio parlamentar, que, neces- imperturbavel decisão dos competentes, con-
sariamente, desviar-se-ha do methodo e da stituindo uma especie de consel-ho at1lico com 
uniformidade imprescindíveis ao estudo de que os príncipes de Hahsbourg oppuzeram á 
uma reforma de tanta magnitude . Camara imperial a supremacia do seu poder 

Sem offuscar a larga concepção dos doutos para salvaçao e prestigio da Allemanha. 
signatarios do projecto - brilhantemente Elles ta.mbem c-ensuravam a lentidão do 
justificado nos considemndos que lhe servem processo parlamentar e os defeitos de sane-
de pl'efacio- a Commissão, no de3emponho ção das suas decisões. 
do seu dever, sente divergir __ do plano tra- A doutrina, porém, ainda não fez época ; 
çado com o intuito altamente nobre de não os parlamentos continuam a authenticar as 
deixar no olvido a acção direc \a do Poder leis, dando-lhes o cunho popular do regimen 
Legislativo na solução de um problema, que representativo, que prosegue triumphante, 
ha dilatados annos constitue a suprema aspi- sem embargo do empenho despotico, por 
ração jurídica do paiz e que ao Congresso toda a parte notado, de a.bsorvel-o nos outros 
Nacional compete prover, nos termos ex- poderes políticos e de amesquinhai-o na 
pressas do art. 34, n. 23, ela Constituição. opinião. 

Um ponto, porém, precisa ficar, desde logo, Não sonega que os parlamentos carecei~ 
firmado e esclarecido a Commissão não . muitas vezes, do preciso tempo, da serem 
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dade raflecticla, do methodo uríifor~~· da 
homoO'eneidade scientifica para a deCisao de 
assunfptos que só no recesso do~ gabinetes 
podem ser esmerilhados e resolvidos,. En_tre 
esses assumptos destacam-s·e as codtficaçoes, 
que devem ser monumentos imperedveis do 
valor de um povo e dos quaes refulja a sua 
propría ci vilisação. 

Isto, por~m. não quer dizer qne os. parla-
mentos não contribuam para esse fmto glo-
rioso, que a sua acç."i.o seja delimitada até. o 
ponto de extinguir-se, a . sua competenc1a 
privati·va de leg{slm- , exerctda por outros . 

A' acrimonia de Herbert Spencer, 1 • quan-
do passa em revista o.s cttlpas dos legislado?-es, 
ou ás phrascs de Stuart Mill, 2 qua ndo as-
si.O'nala a «inaptidão do mecanismo legi.>la-
ti~o para attencler ao fim a que se propõe», 
responde com admiravel precisão o douto 
Lastarria 3 : · 

«Quando se leem as reflexões de Stuart 
Mill referentes aos inconvenientes, ás diffi-
culdacles e l'etardamentos com os quaes o 
parlamento preenche a difficil tarefa. de 
fazer as le(s, sem que os seus membros seJam 
sufficientemente preparados para uma obra 
que exio-e não sómente ei!piritos praticoa, 
mas tarnbem homens habituados a longos e 
laboriosos estudos, chega-se naturalmente á 
conclusão, de que o systema é defeituoso e 
que é preci~o adoptar o meio prop~st.9 pelo 
autor, isto é, nomear uma comm1ssao de 
funccionarios competentes, encarregados de 
formular os projectos que o parlamento deve 
approvar . · 

Mas, si esta maneira de ver fosse verda-
deira e logica, era preciso admittir tambem 
a theoria do imperio francez que, com as 
mesmas premissas, chegou a reduzir seu cor-
po legislativo á impotencia e, mais do. que 
isto a transformai-o em um mecamsmo 
que'não representava a nação, mas o Si'U 
senhm·, e que não se movia na machioa impe-
rial sinão pela vontado deste. Para que 
serve um corpo legislativo que nada repre-
senta ou que, si alguma cousa r~prese~ta, 
não sabe preencher as suas func~oes ? 81 o 
conservam para render homenagem ao sys-
tema representativo, é melhor supprimil-o, 
como uma peça inutil ou perigosa, e co !locar 
a representação em um monarcha absolut~, 
ou realizar o sonho de alguns outros pubh-
cista~. que acreditam ser o melhor systema 

1 O Indiv. contra o Estado- pags. 63 e 
segs. 

• Governo Rep. - pag. 127. 
3 Política Pos. - pag. 382. 

de o-overno uma monarchia democratic"a, na. 
qual o povo votasse directamente as leis que 
lhe fossem propostas pelo soberano. 

«Renegar o 1·egirnen parlamentar e pre-
textar as lentidões das deliberações ou dos 
defeitos e da inaptidão de uma assembléa 
popular, para despojal-a de sua i~iciativa ou 
para limitar os seus poderes, é mmar o sys-
tema pela base e augmeotar-lhe, >;em van-
tagens, os vicio .> .» 

A prova de que as palavras do i !lustre pu-
blicista chileno encerram uma verdade in-
concussa, temol-a no 11rocedimento inva-
riavel das grandes naçõe3 que decretar,1m a 
codificaçao de suas leis, sem dispensarem a 
comparticipação do Poder Legislativo. 

O que foi a obra immortal do Codigo Civil 
Francez sinão a continua acção do parla-
mento em um largo período de elaboração 
desde de 1793, nos projectos de Camb:lCerés 
c da commissão dos philosophos, até a obra 
monumental de Napoleão: de Portalis e de 
Tronchet em 1804? 

«0 que nem a monarchia nem a Revolução 
puderam fazer, diz escl"iptor illustre, a am-
bição de um só homem executou. Bonaparte, 
elevado a primeiro consul e senhor todo po-
deroso do Estado, projectou dar á França 
este Codigo Civil que lhe promettiam0 em 
vão, ha longo tempo,e foi bem succedido.>> 

1Apezar disto, poréi:U, daquella 'Vontade de 
ferro dominadora e Implacavel, a chctadU?·a 
não desprezou o concurso elas collectividades 
n~ realização de um feito, que por si só im-
mortalisaria um chefu de Es tado comJ acon-
t<:jcera é!: J~s~ini~n~, . gravando o seu nomo 
m\.s instltmçoes JUridiCas do mundo. 

Per lustre- se a resenha dos trabalhos pre-
Píl:ratorios do Codigo Napoleonico, hoje mo-
d~ficado na su:.~ fórm ~\, devido aiud:t ao par-
l<j.mento, ver-se-ha que o monumento não 
sé erigiu simplesmente pelos esforços de uma 
cornrnissão, na qual se impunham os nomes 
de Tronchet, Bigot, Pot·talis e Malleville, 
n1as tambem dos oitenta obreiros que for-
mavam o Conselho de Estado ; do TTibunato, 
cpmposto de cem membros, deante dos quaes 
o primeiro consul teve o bom senso de 
recuar, cedendo assim ás di&cussões calo-
rosas que sa additar,tm no seio dessa as-
sembléa, propensa a rejeitar o tH. 2° do Co-
cj.igo, como o havia feito com o 1°. Entre-
~anto, et•a preciso terminar a obea ; e Napo-
leão fez pe.mr ainda. a. sua vontade irredu-
etivel sobre o Tribunato, reformando-o; e o 
Codigo foi votado e promulgJ.do em 21 de 
1fia.rco de 1804, servindo de base mais tarde, 
sob o reinado de Luiz Felippe , para a acti-
vidade extraordinaria do Poder Legisla-
tivo. 
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Justifica essa affirmativ<1 a synthese se- e v./eis, a todos. os membros da Com~isscio; e, 
·guinte (') : · com a.s modificoçõe_s ljtte o Geven10 Julga1· _ne-

«Nada accus<1 melhor este caracter parti- cessm·ias se pubhcarâ na <~Gazeta ele Mad1·~d.» 
O Go'L;i·no,ttma vez publicada o C_odigo,da1·á cular do reino de Luiz Felippe do que a sua 

conta ds Côrtes, se estiverem 1·eumdas, ou na legislação. As Jejs tornam·Ee mais nume~osas p1·imeim reuniiío que. celeb,·em, eom exposição 
e sua multiplicidade é sobretmlo devida a clara de todos ag_uelles po.ntos que lwy"a rr:odi-
duas causas : ficado, ampliado ou alterado algo o J??'OJecto 

. 1. • Um<1 maior libe1·dade politica concedida 1·edigido pela Commissa:o, . e nao passa1·d a 
á imprensa e ÁS CAMARAS. Discutem-se to~as rege1· como lei nem produz~rd efte·lto alg"':m 
as questões : <1 attcnç'ão do grande publico legal antes de term:nm·em os sessenta dws 
começ<1 a ser despertada pelos jor~~es sobre segui11 tes dquelle em gue se tenha dado conta 
pontos que outr'ora lhe eram mdlilerentes ; ds Côrtes de sua publicaçc7o.~ . . . 

2. • Um desenvolvimento todo novo da Do que foram em impon:enCia e valor JUri-
activt:dacle economica. dica as sessões do parlamento em que se dis-

A Revolução e o Imperio tinha~ quasi ~r- cutiu 0 codiO'o ahi estão colleccwnados e 
ruinado <1 Franç:t.. O .commercw e a lll· publicados :p_el.a' Revista de Los T1·ibunales, 
ãust!'ia que 1ão florescentes foram sob para const<1tarcm, os profundos discursos pro-
Luiz XVI, estavam muito reduzidos. De nunciado3 a respeito, destacando-se serena e 
1789 a 1815 as rebelliõcs, as revoltas, E-S eloquente a palavra ~rudit~ de ~lberto Bosch. 
auerras tinham tudo retardado; no mar nao Si, persistindo na lDVC~tJgaçao,estuda~mos 
~xistiamo.,, por assim dizer, mais; o bloqueio a rtalia, que não desmeme. ~s su~s glon~sas 
continental, a perda de nossas colonias •. Tra- t radições jurídicas e que,d1a a d1a,conqmsta 
falgar tinham aniquilado a nossa mannha. novos titulas de sabedoria no vasto terreno 

Dtta~ g1·ancles cottsas concorrer·am, ent,~o, do direito-encontr·aremos a mesma solici-
para attgmen!ar a act;:vidade do Pode?· Leg~s- tude 0 0 mesmo emrenho da parte do Ex-
lo.tivo: o movtmento l1beral em pol1t~ca, o pro· ecntivo, entregando ao Legislativo o Codigo 
gresso economico. . . . Civil projectado, afim de que · sobre elle ~s 

Um grande numero de le1 s Jn·ovtdencwnrm representantes do po\IO abrissem larga diS-
sob1·e ma terias di,;enas Ot! sob1·e qttestões de cussão ('). . 

~p?·ocesso ; o p1·op1··io direi./ o civil teve a sua A unificação politica da HalJa de _18~9 a 
parte nas ?'é{or·mas.» . 1861 influiu na unificação do seu direito; 

Eis o mais vivo attestaclo da procedencm da.lli 0 Codigo Givil promulgado em Florença. 
do que em these affirma elte parecer - a a 25 de j:tneiro de 1ti65 e em vigor desde o 
injustiça daquelles que desconhecem, om dia 1 de janeiro de 1866. . . . 
absoluto, nos parl<1mentos. capacidade para Em março de 1863 era mst1tmda a com- • 
acompanharem e identificarem-se com as missão de jurisconsultos incumbi~_os do pro-
O'randes reformas que felicitam os p·ovos. jecto e em julho do mesmo al!no JU. entreg~e 
"' Em rela\ão, ainda, á codificação do dire.ito ao parlamento 0 mesmo Pl'OJecto, proferm 
civil, podemos lançar um o1ha_E retrospectivo 0 laureado Ministro Pisanelli, no Senado, 
sobre a Hespanha, que :nao _desp~e~ou, incisivo discurso no qual combateu o a~gu
ta1nbem na ela buração do seu coclJgo c1vrl, a menta de que os governos representativos . 
acÇão dd Legislativo; foi, tambem o paria- são impotentes para legislar. . ·-
menta que dec,·etotl as bases, que forneceu os Duas outras nações alentam a opm1ao os-
delineamentos para o meditado trabalho planada neste modesto parecer: a Suissa e a 
jurídico concluído em 1889. . . · Allemanha. 

Em 11 de maio de 1888, o mm1stro Alonso A primeira ofi'erece-nos obra ingente da 
Martinez referendou o decreto real que unificação do direito no regimcn confedera-
punha em execução as 27 bases_ formnla~as ti v o, nes~e brilhante livro: CocUgo Fede1·al 
pelas Côrtes para a elaboraçao .do Cod1go das Obrigações. . _ 
Civil; e dessas bases será convemente des- Foi elle organizado depo1s de na? pequ.enos 
tacar as tres primeiras : . embaraços oppostos pelo prop~'Io. 1·egtmen 

«A~tto?·iza-se o Govenw a publicar um Codigo con federativo, pela qua~i soberam~ mherente 
Civil, 1·espeitaclas as condições e bases estabele- aos cantões, zelosos de suas ant1gas prero-
cidas nesta lei. gativas. E, ainda assim, irrompeu d?s repr_e-

A ,-edacçao deste C01'J!O legal se effectuard sentantes do povo a primeira mamrestaçao 
pela Ccmmisscio de Codigos, cuja secçc!o ele de centralização do direito commerc1al. 
direito ciúl j'ormttla,·d o texto elo proJecto, 
ouvindo, nos tennos qtce julgar mais expedi'tos 

(õ) Lavori Preparatori dcl Cod. Civile. 
(') Planiol-Droit Civil, pag. 33, de 1900. Min. do Graz. e Just. 1899. 
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Foram os deputados de Berna e de Saleure 
que trveram a gloria da propoijta, renovada 
em 1853 com energia e decisão pelo presi-
dente Blosch. 

A Constituição, porém, vedava a realiza-
ção do commettimento, e foi preciso recorrer 
á concm·data dos cantões. 

Entretanto, a idéa da unificação continuou 
a agitar e interessa,r vivamente os espíritos 
até o projecto de Munzinger, que não sobre-
viv-eu á sua obra. 

Em abril de 1874 era reformada a consti-
tuição e a actual disposição do_ art. 64 pro-
clamava a victoria da unificação do direito. 
· Dahi inicia-se propriamente a elaboração 

do codigo, cujo-resumo historico pôde ser e.x-
tractado das concisas paginas de E. Stre-
klin 6 • -

No mez de julho de 1875 surgiu em alle-
mão o projecto de M. Fick, tendo por base o 
de Munzinger e as deliberações da commis-
são; no anno segutnte o Conselho Federal or-
denava a publicação de uma traducção fran-
ceza e, graças á energia de Anderwe1't, che-
fe do departamento de justiça - a grande 
obra nacional proseguiu sem interrupção e 
foi conduzi.da a bom. exito. 

Uma commissão, sob a presidencia do 
referido estadista, foi• encarregada de dis-
cutir o projecto ; e dessas deliberações sur-
giu em 1877 um terceiro projecto, que, de-
pois de publicado, foi enviado pela direcção 
federal da justiça aos governos cantonaes, aos 
tribunaes, ds fac~tldades de di1·eito da Suissa 
e a alg~ms juristas esí1·angei1·os, com o con-
vite de lhe transmittirem as suas obse1··vações. 

O convite foi attendido, -e a critica dos 
sabias ofiereceu largo subsidio á commissão, 
no seio da qual ecoou a voz da opinião do 
paiz. 

Por mensagem de 27 de novembro de 1879, 
o Conselho Federal submettia á Assembléa 
Federal o projecto de lei sobre as obrigações 
e o direito commercial. · 

O conselho dos Estados teve a sua priori-
dade na discussão: nomeou a sua commissão 
e em 31 de maio de 1880 esta apresentava o 
seu parecer, abrindo-se o debate, que fot 
encarnado a 18 de junho. 

No Conselho Nacional seguiu-se o mesmo 
processo, perdurando os debates de 1 a 18 de 
dezembro daquelle anno. . 

Os trabalhos dessas commissões e as dis-
cussões das duas camaras demonstraram a 
opportunidade de um novo exame e de uma 
revisão da lei projectada. Assim se fez ; em 
junho de 1881 a Assembléa Federal votava 
em globo os projectos referentes á capacida-

6 Comm. Cod. Fed. Suisse -«A vant-
propos.» 

de civil e ao direito das CJbrigações, depois 
de proveitosos e laborio~os esforços das com-
missões parlamentares. 

Para concluir este pallido esforço do ID0-
vimento legislativo de paizes cultos, quando 
resolveram codificar o seu direito civil,. seja 
permittido, ainda, á Commissão relembrar 
os episodios que precederem á construcção 
de um outro monumento de legislação mo-
derna: o Codigo Civil Allemão, que em 18 de 
agosto de 1896 recebeu a·· sancção imperial, 
tendo entrado em vigor no dia I de janeiro 
de 1900. 

Desde 1848 a ConstituiÇão de -Francfort ex-
primia o voto de uma legislação civil uni-
forme para toda a Allemanha. Mais tarde a. 
Constituição dos Estados da Allemanha do 
Norte, no .seu art. 4°, n . .13, declarava ma-
teria. federal o direito das obrigações. 
· Manifestou-se então o movimento da opi-
nião. pu bl,ica no interesse da unifi'cação. 

Em-execução da lei de 20 ele dezembro de 
1873, que modificou o n. 13, elo art. 4° da 
Constituição do Imperio, em 1874, o Conse-
lho Federal instituía. uma cormnisslío prepa-
?·atoria de cinco jurisconsultos para organizar 
o plano e o methodo dos t1·abalhos parlamen-
tares. 

Esta commissão partilhou o trabalho entre 
os seus membros e deliberou distribuir a re-
dacção entre os cinco redactores, que fica-
riam em correspondencia com a primeira. 

IEm 1874 o Conselho Federal approvava 
e~sa deliberação e . organizava uma outra 
c<,>mmissão do nove membros, mais tarde 
elevada a onze sob a presidencia do chan-
ccüler elo Imperio e com séde em Berlim. 

Iniciados os trabalhos em 17 de setembro 
d\'3 1874, foram escolhidos cinco redactq-
ros '· 

O ponto importante a assignahtr é que, con-
f~n'me as decisões da commissao prepm·afo1·ia 
a ,commissão de redacção desprezou os pro-
jectos anteriores para base dos seus traba-
lhos ; era conven-iente preparar um p~·ojecto 
inteira.mente novo. 

De posse de todos os elementos de acção, 
Of! jurisconsultos, depois de um esforço de 14 
annos, conseguiram entregar em 31 d,e ja;-
I1eiro de 1888 a geande obra, que ctevia·ain-
d,a ser publicada e submettida á critica da 
opinic1o geml do paiz, 

Esta agitou-se dentro e fóra do mesmo 
paiz : o espirito jurídico brilhou com inten-
sidade nas analyses ':Profundas do projecto; e 

~ 
governo, compenetrado das responsabilida-

es que assumira, ouviu a palavra erudita 
os profissionaes. 

-,--
7 La Grasserie - Cod. Civil- Allem. -

Introduc. 
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Uma segunda commissão de 22 membros uma disposição transitaria e e~pecia~; que ao 
foi organizada e della fizeram parte não só Regimento da Camara deva ser additada, de 

.jurisconsultos, mas tambem representantes algum modo· contraria ao art. 18 da pon-
:de diversas classes, particularmente do cam- stituição. . . 
·. mercie e da industria. A Camara e o Senado, em consequencia de 

Esta commissão desenrpenhou satisfactoria- ·lei basica, trabalham separadamente e a cada 
mente a sua missão, e em 1895 transmittia o uma das Camaras compete organiz<llr o seu 

~ projecto revisto ·ao chanceller do lmperio, regimento interno, e, portanto, ' regularizar 
que por sua vez o env'io11 ao Conselho . Fe- os seus trabalhos, determinando o meihoclà 

·<leral. . • que nelles deva ser seguído. • 
Ailmira a constal!cia. do poder P.ubli~o .. Ora, o projecto n. 30, um.a vez que ap;pro-

, nesse largo e fecundo perwdo de orgamzaçao vaclo fosse pela Camara, teria de ser enviado 
··dO direito civil do povo allemão. ao Senado e dar-se-hia a anomalia de discutir 

O conselho persistiu na obra reformadora; este ramo do Poder Legislativo disposições 
c-e com es~e intuito procedeu a uma nova inhereotes á economia ou á propria vida 
revisão, da qual resultaram a eliminação do intima do primeiro. 
6° livro do projecto relativo á applicação Uma outra consideração de incêmtes~avel 
.das leis estrangeiras e modificações de fôrma valor peza tambem no espírito da Commissão. 
·e redacção de muitos artigos. O texto, assim Os §§ 1°, 2o e 3° estabelecem obrigações 
a~terad? e ãco~;panhado de uma introduc~ ou deveres que, de algum I_IT~do, · re·~ai:da

·çao, fOI deflmtlvamentc apresentado ao riam a discussão do Codtgo Civil Braztleiro, 
.Reichstag em ll de janeh'o de 1896. fazendo-a .ainda depender das munici.palf-

Como procederam os representantes da dados sem uma sa:ncção, que, aliás, no caso, 
Nação? seria illeo·al. 

Approv·ando sem discussão o projecto, re- . A confmissão, lJorém, juiga de elevado 
·mmciando ás suas prerogativas constitu- alcance e 1nes.mo de harmonia ccim o regl-
cionaes, confiando em absoluto nessa elabü- meu · democratico que á discussão do Codigo 
~'aç~~ de lo~gos annos, _tão profícua á sciencia Civil preceda um estudo mais amplo e a cr~

.. JUl'ldiCa umversal ~ Nao. tica dos competentes livremente· se mam-
Perante o ·Reichstag abriu- se uma pri- teste. 

meira discussão geral, que durou de 3 a 6 de A Camara poderá, então, discutir serena:-
·fevereiro sómente e produziu a nomeação de mente 0 assumpto e a cri:iica ·fundamentada 
uma commissao parlamentar ele 21 membros dos jurisconsultos do paiz, os applausos que, 
enccm·egada de exa-rr.inm· o projecto e de sttg- certamente colherá o douto professor da 
ge1·i1· emendas que julgasse necessarias. Facalda;de do Recife, secundarão o prestig:o 
. A com missão, que· acabara seu traball:io no do parlamento na realização da o1Jra em que 
mez de_junh@, apresen~ou un~1pare_cer geral, se empenliou o Governe>.' . . . . 
em CUJa. base se a1Jr!"2; a dtscussao,_ em se- Não é possível que o Codtge> Ct_vtl Braz.t-

. guncla lettura, e em sessao geral do Retchstag; leiro seja equiparado, na dtscmsae> par la-

. dt~rou ella de 19 a 27 de junho ; e a terceira mentar a outro qualquer projecto que occupe 
leitura abri?-·Se ~~ 30 de junho pa-ra ter- a attenÇão da Camar.a e tenha de ser ~ul:imet-
mmar-se em 1 de Jl~ho de 1896 por um voto tido ás dispos:ções communs do Regimento. 
geral sobre o conJuncto do projecto que foi Deixar á mercê de interminaveís debates, 

.ado.12tado por 288 votos contra 48.» 8 ele crit"'cas menos austeras, de doutrinas op-
Sao, port<J.nto, t?dos. esses elemento_s -ªe postas e de escolas scient'ficas heterogeueas, 

valor e de experienci.a que a Commrssao a ·discussão de um codi<To, no qual se con-
reuniu para cimentar a sua opini~o favo- clensam as garantias da fa"'milia, da proprie-

. ravel ,ao pensamento geral do projecto n. 30, dado e das obrigações que m~nteem o~ h~
do corrente anno. · meQs em sociedade, é constrUJr· um edtficto 

informe e fragil, que, ao primeiro ÍlllJ?UllS~, 

Ànalysaclo com particularattel.il'ção o mesmo 
projecto e confrontadas a:s suas disposições, 

· deprehende-se que a Cm:nmissão age consti-
tucionalmente, modificando, comQ. faz, a sua 
estructura . 

ruirá por terra; é, de alguma sorte..! JllS.ti-
ficai' as objecções àa escola histonca pregadas 
pelo ímmortal Savigny, quando apontav:a 
aos 'seus contemporaneos o caracter arbi-
trario e .falso das codificações, como trans-
g~es~oras do desenvolvimento historico áo 
direito. . . 

A Commissão, portanto, em face dos ex-
emplos colhtdos em paizes cultos_, dos p~ece
dentes do Congresso,que discutiu Já oproJecto 

(8) Saleilles- Not. sobre o Cod. Civil do Codio·o Civil do Dr. Coelho Rodrig·ues e o 
'All'em.-Ann. Leg. EtrZ~.ng.-1897,pag.l53. Codigo 

5
Penal, tendo em vista, principal-

De facto, a proposta elos dignos Deputados, 
·com a feição de um projectà ele lei e não de 
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mente o occorrido em identicas circum- maioria absoluta de Yotos, o seu presillentEr 
stauc·i~s na SuisBa e na Allema.nha,chamando · e um relator . 

. em seu auxilio o procedimento da Consti- § 6. 0 As decisões- da commissão, que func-
tuinte Brazi.Jeira, quando occupou-se doEs- cionará em dias designados, serão sempre-
tatuto de 24 de fevere'.ro: formulou um tomadas por maioria c.bsoluta de votos e os 
substitutivo, que su bmette á consül.eração da debates devidamente stenographados e publi-
honrada Commissão de Policia, cuja con:ipe- cados no Dia rio do Cong1·esso. 
tencia es;á determinada pelo art. 148 do § 7. o A Cornmissão poderá ouvir no do-
Regimento da Camara. curso de seus trabalhos a quem entender con-

Só as~im poder~Ít a Camara, com acerto, venienoo. 
ex::tminar o projecto, que lhe será em breve § 8. o 'O :parecer sobro 0 projec~o será 
enviado, e guardar o systema inteiro ·do apresentado á Camara no prazo do um maz 
Codig0, systema que, no dizer do maior dos e contemplado na ordem dos trabalh0s soLs 
nossos jurisconsultos- Teixeira de Freitas- dias após a sua publicação. 
depende muitas vezes de uma ::;ó disposição. Art. 2. 0 Haverá tuna só discussão o vota-

ção do projecto, ambas por titulas, no de-
Substitutivo ao p1·ojecto n. 30, de 1900 

Art. 1.0 Na discussão e votação dp pro-
jecto do Codigo Civil serão observadas as 
segnintes disposições regimentaes: 

§ 1 o Impresso e distribuído o projecto, 
sorá ·inic' ada a sua discus.>ãó na prox'ma 
sessão da actual leglslatura. 

§ 2.o No interregno, a Mesa fará enviar 
exemplares do projecto ás seguintes corpo-
rações e a.utoridaües, convidando estas are-
metteeem~. no prazo de seis mezes, á SeC1·e-
taeia da Camara, as emendas e observações 
que julgarem convenientes: 

a ) Supremo Teibunal Federal e ju~zes sec-
cionaes, que igua.lmente serão convidados, a 
mandar affixa.r por editaes e ~publicai-os nas 
folhas officiaes, avisando do prazo os inte-
ressados que queiram formular emendas ou 
ob~ervações ; . 

b ) Trilmnaes superiores do Dlstricto Fe-
dm'al e dos Estados ; · 

c ) Faculdades de Direito; 
cl ) Governadores ou presidentes dos Es-

tados; 
e ) Instituto da Ordem dos Advogados Bra-

zileü·os; 
f) Jurisconsultos que julgar conveniente 

OUYÜ'. 
§ 3.0 Inic:ados os trabalhos da sessão ordi-

naria, nos termos do § lo, o Presidente da 
Ca.mara declarará que, estando distrib'uido o 
p1•ojecuo, ficará sobre a Mesa, afim de rece-
ber as emendas, durante dez dias, terminados 
os quaes, o projecto com essas emendas e as 
que reza o§ 2°, depoL do impressas, será 
suhmeMido a uma commissão de vinte e um 
representantes. 

§ 4. 0 A commissão será nomeada pelo 
Presidente da. Camara e de fórma que todos 
os Estados e o D:stricto Federal tenham 
nella representação. 

§ 5. 0 Na sua. primeira reunião a com-
missão eleg·erá, por escrutinio secreto e 

curso das quaes a Mesa. não accJitará 
emendas. · · 

Paragra.pho uni co. · Nenhum Deputado,. 
mesmo o relator do parecer, poderá falla;r· 
mais de uma vez sobre o projecto. 

Art. 3. o A rodacção final do Codigo Civil ,. 
conforme o vencido, sová. procedida pela. 
Commissão dos 21 . · 

Rio, IQ de agosto do 1'900.- J. J. Seab1·a .. 
presidente.- Alfr·edo Pinto, relator.-Tei-
xei?·a de Sci.-Azevedo Mm·g~tes .-F. Tolen-
tJno.-Rivada·oia Oor1·êa.- Lttiz Domingttes .. 
-Anis·io de Ab1·eu. - Frede?··ico Borges. 

A Commissão de Policia, examinando com. 
a ~e vida attenção o projec~o n. 30, deste 
a.nno, subscripto pelos Srs: Alfredo Varella, 
B~rbosa Lima Ei 0utros Deputndos, assim 
coimo o pa1•ecer dado ao mesmo projecto 
11~la Commissão de Constituição, Legislação 
e .Justiça, é de parecer quo seja approvado G· 
st\bstitutivo a']_)rosentado pela roforidfl. Com-
missão, com a seguinte modificação ao para,.. 
g1·apho unico do art. 2° : 

Nenhum Deputado, mes1no o r elator do 
PFecer, pod(lrá fallar mais de urna vez:. 
so,bre cada titulo do 'projecto. 

Sala das Commissões, 24 de agosto de 1900. 
- Ca1·los Vaz de Mello, presidente.- Cast1·o· 
R1~bello, relator.- AngeZ.o N eto.-Gastao da. 
Cwtha. -

N. 80-1900 

O e'evado tentamen do dotar a Nação 
Bpzileira com um codigo civil . ha de ser· 
pdlsto em pra:tica e realizado com aquella. 
meditação e estudo que requerem obras de· 
t~l magnitude, ou dar<í. fructo imperfeitis-
simo . Julgar quo possa ter bom exito o pro-
pqsito de ·obter sua adopção do Congresso. 
p\)lo processo ordinario de legislar, é dosco-
n~lecer que precisa um instituto dessa oràem 
r~~ vestir-se da mais completa unidade, mol- · 
d~~r-se no mai rigoroso systema, fazer-sa 
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. com a mais segura coordenação. E isso se definitivamente-algumas vetustissimas, ou-
não pódo. conseguir por meio do um debate tras adaptadas por fragil amor á novidade-
parlarnen:ar, conforme usamos, em o qua:l estão nesse caso sem exceptuar-se urna só r· 
se perde quasi sempre o primitivo producto ·Não é díl boa cautela indagar si o povo est~· 
do pensament0 crcador, nos remodelamentos conforme com ellas, antes de lhes imprimir-
parciaes de dcsconncxas emendas, q,uobrada a a fórma solenne da codificação? 

. harm0nia do plano originaria com adjuncçâo Não é de provido conselho ouvir a respeito. 
de acce;~sorios dispares. Assim, teríamos, em. o parecer dos doutos, não só os da Capita,l , 
.ycz da goncr;is fecunda de uma legislação Federal, como os jurisconsultos do paiz 
primoro~a . o · parto horripilante de um inteiro? 
monstro, informe aggregado de partes he- Convidada a Nação a pronunciar-se sobre 
terogeneas : 9ncontradas thcorias c idéas, as instituições do direito civil, como o foi em 
que mutuamente s0 repe!lem. 1890, para di'ler sobre o direito politico pelô-• 

Est e o motivo )Jor que nenhuma concr.pção orgão da Çonstituinte, não garantiríamos ã,, 
d!o gene1·o da que nos occupa jarnais se ope- obra actual uma feição ma~s duradoura, as-
rou pelas . normas em pratica no seio das sentando sua legitimidade no expresso apoiO> 
ª'ssembléas. Si por accaso alguma vingou em da nacionalidade em peso? Não lhe dariam os 
taes gremios é que alcanÇara o dccididó pa- assim uma feição mais popular c livre, con'-
trocinio de qualquer personalidade política sultando, pelo significativo modo apontado, a. 
de alto r elevo, que emprega seu vaHmcnto tmiver:sidade da opinião brazileira ~ 
para .que saia do tumulto 11arlamentar, pura Sújeito a estas l<iberrirnas e racionalissirnas 
c cscoirnada de defeitos inherent( s aos tra- praxes, o Godigo entrava em vigor, não 1HL 
balhos col!ecti YOS. duvida, com o immenso prestigio quo lhe 

O espírito pratico dos inglczcs J:>.a muito a;dviria de uma positiva e patente acceitaçã e>· 
descobrira o màl, o buscou-lhe efficaz Peme- de todos os nossos patri cios, ·e, portanto, re-
dio : alli, hoje em dia,. o parlament0 voia c vestido de urna ampla autoridade, o que 
:retoca, mas a 0bra legislativa é do f1cto tanto coopera para a segurança, para a con-
quasi oxclu ~iva producção de um r edactor solida·çâo das novas creações jurídicas . 

. 0fficial , jurü:consul .o notavel, nomea.do pelo Vista a questão nestes termos, é obvia a. 
Governo. opportunidade de deliberrar a respeito, antes 

O illustre publicista argentino All!Jerdi. um do advento a esta Casa, do projecto do Co-
dos mestres da geração constitucional das digo que nos vae ser confiado pelo Go-
provincias 1midas .do Prata e intransigente vernp. 
adversario do dictador Juan Manoel de Rosas, E' o que se intenta no presente alvitre de 
opinava que em muitos pontos um processo resolução. 
especial « es el unico ·me!iiio de llevar a cabo Indicamos, antes de tudo, que se adie <t 

. ciertas . .-.reformas larga, dificil ô insegma discussão no Congresso ]l&Fa o anno vindouro .. 
éjecucion, si se cntregan á legislaturas com- De consciencia póde alguem pronunciar-s0· 
pHestas de ciudadano3 mas praticas que em tão grave materia, sem maduro exame ~ 
instruidos, y mas divididas por pequenas ri- -Só a irreflexão lograria acõnselhal-o, pois 
v_alidades que dispuestas á obrar en e! sen- é este um dos pontos da complicada e desen-
:tldo de un pensamento comun. Tales son las volvida contextura das sociedades modernas,. 
reformas de las leyes civiles y comerei ales, y en as quaes, dizia abalisado estadista do Im-
general todos esos lrabajos que por su extens::on perio, o visconde de Uruguay, si não pude· 
consid~?·able, lo !ecnico de las rnaterias y la ram organizar sém trabalho, s'en~ orde?n, serfl · 
necess1dacl de umdacl en su plan y ejecucion, methodo, sem estudo, sem perststencw, sem. 

· e desempenan mejor y mas pronto por pocas tempo. . 
menos competentes que por muchas y mal p1·e· Depois do sufficiente pericdo proposto, eS"- -

.paradas .» taremos em situação de deliberar com o 
A prudencia, que deve presidir a toda necessario conhecimento de causa, sohretude; 

seria resolução, aconselha ainda se encare depois do largo debate, instituído deante de 
intelligent_emente outro a,specto da questão. toJo o paiz, qual estabelece. a projectada te-
Importa na0 prescreYer um codigo que deva solução. 
s~r logo reforma.do, que deva ser logo in v a- Instaurando-se esta franca discmsão cem a. 
lidado por um d1luvio de leis extravagantes. maxima. publicidade possível, de sul a norte.-
Cum:pre que tenha uma indispensavcl fixidez a Revublica é .ouv'da. Desde o mais, modest,~
relativa, ao IDPnos por algumas decadas. burgo até a mais opulenta cidade, o terrr-
Para que ~ssim seja, é mister consagre elle torio onde quler que as attenções e desve~os 
as asp1raçoes do presente e do mais pr@xilno dos particulares se voltem para os negoc.ws-· 
futuro. publicas, transforma~~e numa v.asta_ cfftcma 

Penõam os legisladores actuaes B.o Brazil legislativa: teclas as intelligel2CJas sao post~s.
gue todas as leis em yjgor hoje a codifi.car a concurso, todas as illustraçoes em cc ntn- · 

· Vol. II 2 
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buição: o bom senso geral e o saber jurtd.ico publica, pelas autoridades locaes, as emencl.alil 
do Brazil canalizam-se dos mais diversos, e observacões apresentadas; 
rumos do horizonte patrio, para uma con- § 3. 0 Examinando-as detidamente. o Go-

·fluencia commwm-o.Congresso, e ahi,. cl.iscri- verno inc01•porará ao projecto aquellas que 
.minadas as correntes espurias, e prestes a julgue procedentes, ou o manterá inalte-
extinguir-se, das que se - avolumam com os ravel ; 
mais puros caudaes, traduzi~do o pensa- § 4. 0 Em ambos os.casos do paragrapho 
·mento nacional dominant~,-terem0s se- aNtecedente·, será. 0 projecto enviado de 
.guro guia, ao fixar as instituições civis da novo á Camara, c"om as emendas não inc0r-
·nossa terra. poradas, em appE>nso. · 

A C(i)nsulta prévia, que propomos no art.2o, Art. 3. o Decorrido o prazo do aet. lo, o-
parece-nos a-mais adequada a esse fim, · a que presidente da Camara declarará qt~e estando 
-dE'sentranha dos mais reconditos e remotos, destribuido, ficará sobre a mesa, afim de re-
camo dos mais proximos pontos do pai·z, as ceber as emendas, durante sete dias, termi-
"inclinações, desejos e anhelos da alma hra- nados os quaes o projecto, com essas emen-
zileira. Conhecidas assim, manifestas suas das, e as que rez3. o artigo anterior, § 4°, 

. aspirações, facil, .se nos torna a em preza: será remettido á commissão respectiva, para 
,como dignos legish1.dores repubLicanos, o que dar seu parecer, dentro do prazo de um mez 
nos cumpre é conformar a nossa á vonta:de ouvido o 'autor do proje'Ct0. 
-de todos, pelo conveniente processo indicado Paragrapho unico. Apresentado o parecer 
no art.' 3°. Aberta uma ampla discussão no á Mesa, irá logo a imprimir e, clitl,.tribuido, 
-seio do Congresso, r aunido em Cl:mlmissão será a Camara convocada a reanir-se em 
geral para poderem ter audiencia os juris- commissão geral,para julgar do parécer, pG· 

-consultos notaveis da.Patria e collabo.rarem· dendo tomar parte no debate o autor do 
no magno trabalho, completar-se-ha de tal projl~cto ou owtro qualquee jurisconsulto que 
modo um consciencioso es·tudo, uma cuida- o requeira a M~sa ou esta convide. . 
dosa analysc do planejado instituto. Depois Art. 4. o Encerrados os trabalhos da Com-
disto, uma só discussão pu.blica-mais desti- missão geral, será lavrado o pal'ecer difi-
n ada a solcmnisar o acto,do que a elucidai-o, nitivo e presente áJ Camara na sessão imme-

-- e uma só votação ba;sta:ri.am para assen- dia ta, passando por uma só discussão e votw-
tar uma circHmsprcta c sabia deliberação. ção, ambas por títulos, no decurso das quaes 

Finalmente, propomos que se aclmitta uma a Mesa não poderá acc"Oitar emendas. 
·constante cooperação do autor do Prqjecto ~rt. 5. 0 Ao proceder á redação final do 
de Codigo Civil nas differentes phases da Codigo Civil, conforme o vencido, a raspe-
operação legislativa, para que a archite- ctiya Commissão ouvirá o autor do mesmo. 
ctura que ideamos não perca o seu estylo Art. 6. o Revogam-se as disposições em 
proprio e systema: a unidade que deve ca- contrario. - • , 
Tacterizar as fundações desta natureza. · • Alfredo Varella .-Bm·bosa Ltma.--"'-ut·e-

0 Congresso Nacional resolve: liano Ba?·bosa.-Co.ssiano do Nascimento.-
Art. 1.0 No exame, discussão e :vohção do Soq?·es dos Santos· 

Projocto do Codigo Civil, a convite do Go-
verno organizado pelo Dr. Clovis Bevilaqua, 
-observar-se-hão as regras adeante estabele-
cidas. 

Paragrapho uni co. Impresso e distribuído 
iniciar-se-ha a discussão elo prejecto, dentro 
de um anno. 

,Art. 2. 0 No interregno, o Governo fari 
_profusa distribuição de exemplares do pro-
jecto, com a respectiva introdução. ou ex-
posição de motivos, enviando-o a todas asmu-
alicipalidades da Republica e aos c:dadãGs 
-que o solicitarem. · 

§ 1. 0 Os chefes dos governos municipaes 
tornarão publica, por edital, a recepção do 
projecto, convidando os mnnicipios a for-
mularem as emendas o observações que jul-
,guem inconvenientes; _ . . 

s 2.0 Seis mezes após a publicação do edi-
.tal, serão transmittidas ao Governo da Re, 

Re\la.cção final do substitutivo e mais .emendas 
~fferecidas á- indicação que estabelece regras 
1• seguir na discussão e votação ao project.o 
~e Oodigo Civil. 

Art. 1. 0 Na discussão e votaç:ão elo pro-
jeeto de Codigo Civil serão observadas as se-
gu,intes disposições regimentaes : 

$ 1.0 Impresso e distribuido o project.o 
serà iniciada a sua discucussão na proxima 
se~são da actual legislatura. 

§ 2. o No interregno, a Mesa fará enviar 
exemplares do projecto ás seguintes corpo-
rações e autoridades, convidando estas a re-
m,etterem no prazo de seis mezes, à Secre-
tuia da Camara, as emendas e observações 
qqe julgarem convenientes: 

a) Suwremo Tribunal Federal e juiz0S sec-
cipnaes, que iguaimente serão, convid-ados 
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a mandaT affixar editaes e publicai-os nas 
folhas officiaes, a visando do prazo os inter-
essados que queiram formular emendas ou 
observações; 

b) Tribunaes superiores do Districto Fede-
ral e dos Estados; 

~) Faculdade de Direito; 
d) Governadores ou presidentes dos Es-

tados: 
e) Instituto da Ordem dos Advogados Bra-

zileros; -
t) Jurisconsultos que julgar conveiüente 

·ouvir. ·' 
§ 3. 0 Iniciados os trabalhos da sessão ordi-

naria, ·nos termos do § 1 o, o Presidente dé\ 
-Garoara declara que, estando distribuído o 
projecto, ficará sobre a Mesa, afim de re-
·celJer as emendas, darante lO dias, termina-
dos os quaes, o projecto com essas emendas 

.-- e as que resa o § 2°, depois de impressas, 
será submettido. a uma commissão de vinte e 
um representantes. , 

§ 4. 0 A Commissão será nomeada pelo Pre-
siden+.e da Camara e de fórma que todos os 
Estados e o .Districto Federal tenham nella 
representação . 

§ 5. 0 Na sua primeira reunião · a · Commis-
são elegerá, por escrutínio secreto e maioria 
absoluta de votos, o seu presidente e um 
relator. 

§ 6. 0 As decisões da Commis~ão, que 
funccionará em dias desigoados,serão sempre 
tomadas por maioria absoluta de votos e 
os debates devidamente stenographados 
e publicados no Dim·io do Congresso. 

§ 7. 0 A Commissão poderá ouvir no de-
.cm•w de seus trabalhos a quem entender 
conveniente. 

§ 8. 0 O parecer sobre o projecto será apre-
sentado á Camara no prazo maximo de ses-
senta dias e comtemplado na ordem dos tra-
balhos quinze dias após a sua publicação, 
podendo a mesma Camar'a, mediante repre-
sentação da Comriiissão; prorogar esses 
prazos pelo tempo que julgar cenveni- · 
ente. 

ArL 2. 0 Haverá uma 'só discussão e vota-
ção do projec ~o ambas por titulas podendo 
ainda· ser apreseuta.das as emendas, que, de-
pois de encerrada a discussão, irão á Com-
missão elos 21, para sobre as mesmas elaborar 
parecer. ' · 

Paragrapho unico. Nenhum Deputado, 
mesmo o relator do parecer, poderá fallar 
mais de uma vez sobre cada titulo do · pro-
jacto. 

Art. 3.0 A redacção final do . Codigo Civil, 
confunue o vencido, será feita pela Com-
missão dos 21, tambem. competente para 
emittir parecer sobre as emendas que por-
ventura venham do Senado. ' 

Paragrapho unico. Na discussão e votação 
das mesmas emendas serão observadas as 
disposições dos arts. 134· a 136 do Regi-
mento. 

Art. 4. 0 São extensivas á-discussão de todos 
os codigos de leis da União as disposições 
dçs artigos anteriores. 

Sala das C0mmissões, 17 de novembro de 
19ú0.-Ca1'los Vaz de !lfello , Presidente.-
Angelo Neto, Sccretario.-Jose Boitewx; , 3° Se-
creta-rio, servindo de 2° .-Cast1·o Rabell<o, 
servindo de 3° Secretario.-Gastci'o da Cunha, 
servindo de 4° Secretario. 



PARE~CER 

DO 

Dr. Duarte de Azevedo 

Solicitado pelo illustre Mini8tro da Jus· 
iiça para cmittir o meu parecer 8obre o 
projecto do Codigo Civil que o Dr. Clovis 
Be1ilaqua acaba de apresentar ao Governo 
em de,;empenho da incumbencia dficial, en· 
tendo que a minha tarefa deíe-Ee limitar á 
indicaç-ão dos pontos del'ci;.uosos do projecto. 

Abster-me-hei, portanto, de fazer o exame 
systematico do trabalho importante, que 
tenho á vista, aliás largamente justificado na 
exposiç>ão de motivos do autor, brilhante 
peça de sciencia e de litteratura jurídica . 

O Sr. Dr. Bevilaqua, reqigindo o pro· 
jecto de codigo, procurou manter o estado 
do nos~o direito civil existente com as modi· 
ficações exigidas pelo progresso sCiontifico. 
Assim que, supprimindo os institutos, que 
lhe parecerD.m em caducidade, e introdu· 
zimlo no estado do direito modificações já 
acceitas pela legislação de povos adeantados, 
conservou a grande mole de n0sso direito 
condensada na Consolidação o no Esboço de 
Teixeit·a de'Froitas, e nos projectos anterior· 
mente apresentados, sobretudo o do Dr. Coelho 
Rodrigues, trabalho julgado com extrema se· 
-ve1•idado, o que, entretanto, com pequenas 
co.rrocções, e com a suppressão e transpo-
sição de algumas matarias poderia ter ser-
vido do base á construcção de um excellente 
coidgo civil, dos mais compendiosos que 
conhecemos. 

As eliminações e reformas wopostas pelo 
Dr. Clovis Bevilaqua referem-se principal-
mente ao direito de familia e ao direito de 
Succossão. Na realidade são estes os departa-
mentos do direito, em que mais differença se 
encontra no estudo do direito ccmparado. 
O dli·eito civil, quo é a expressão das rola· 

ções do direito pri"Yado, guarda entre todos 

cs povos corta uniformidade, sem duvida. 
pela identidade daquellas relações. A parte 
geral do direito, que é a dos seus elementos 
ccmponentos e, portanto, mah scientifica 
do que legislativa, não póde variar. A exten-
são do direito das 0brigações, o mais vasto 
de tcdos, dá-lhe o caracter de cosmopoli-
tismo, que o impede de ser nacional e 
t11chnico; mesmo entre os romano as obri-
gaç>ões do direito quiritario desappareceram. 
A pnprieC:ade e cs direitos reaes só pode-
riam ser tratados diiferentemento nas suas 
representações titulares ou formaes, tran-
scripção, solennidades da hypotheca, etc. 
A família, porém, que, mais do que outra 
instituiç>ão, reflecte a índole e costumes do. 
pp-vo, de cujo corpo é celula organica, póde 
ser encarada sob varias aspectos no quadro 
do direito civil. Quanto á herança, que aliás 
é ' a parte mais arbitraria do direito, prende· 
s~, nas relações favorecidas, ás relações de· 
familia. 

Da uniformidade do direito civil dá. teste-
:q:tunho a adopção do direito l'omano ontre-
lJ:uitos povos, dos quaes alguns acceitaram·no 
como direito commum, outros como direito-
subsidiaria, e quasi todos como fonte copiosa 
do dil·eito· scientifico. O Codigo Oi vil Francez. 
tloi acceito por muitas nações, mesmo extra-
nhas á raça latina, serviu de modelo ao Co· 
digo Civil Italiano e foi padrão de varios-
eodigos da Europa e da Ameri<!a. 

Nenhuma razão, pois, haveria para rom-
r._ermos com o nosso direito civil existente na 
r~axima parto, em que corresponde ~atisfa- 
l!toriamente ás nccessidaues da vida juri-
tlica. 

Si neste ponto foi ·feliz a orientação da-
autor do projecto do Ccdigo Civil, mesmo. 
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geralmente quanto -ás suppres3Õe3 feitas e rae.> do que jurídicas, e de algumas rela-
innovações intrJduzidas, sinto não dizer o ções oriu11das do casamento e do parentesco, 
mesmo sobra a disposição das materias na tambem mais moraes do que jurídicas . Os 
parte especiaL interesS3S juridicamente pr·otegidos n1s re-

0 Dr . Clovis Bcwilaqua adaptou a classi- laçoõ .:Js de fc~.mil i a , is~o é, no dlL·eito de fa-
ficação allemã. do direito, que é acceih pelos milia, resEle ~n pr incipalmente em sua appli-
codigos modernos, e é das propostas a de cação aos direitos p:J.trimou iaes. 
maior merecimento. A família, di.z Windscheicl (Pandette § 41) 

Adop tada nos codigos e nos livros de dou-. n eTo e unica nem principalm3nte uma 1·elaçcío 
trina, essa classificação tem, peh su:1 tra- de di1·eito. E Goudsmit accresceuta: as 
cliçã.0 legisla ti v a e scientifica, a vantagem de relações de família de natu1·eza pe1·manente e 
facilitar o estudo da legislação comp<trada. pessoal, e de o1·clem antes 11w1·al do que juri-

Mas o Sr. Dl'. Beviraqua, ·não guardou o dica, nao recanhecirlas como relações de direito 
118X'J desta classific1çio, já modificada IlJ e reg::das por p1·escrip ções legaes notavelmente, 
·r ecente codig0 allemão, Clll0 por mo ti vos pu- entre out1·os motivas pela influencia caracte-
l'amente nacionaes antepJZ a t odo o tratado 1·istiéa e impo1·tantissima qtte exe1·c3m sobre o 
das_ obrigações, pt•acedimento. imitado sem pé!trimonio-Cw·so de Pend. § 18 . 
razao. ~elo .sr. D: : Coe.llw Rodrrgttes. . ,· o r0gim:m do :; bens na so:) 'edade conju-

o:.sr: .Dr · B.e,;ILaqua c.omE'ça pe_lo dt.rotta gal; o dot3 com o seu c:tracter de proprie-
~e"farmlla, att ~n d?nd J á pred.omr?ancrfl, ~:J. dade e;:;peci.a \; a di stincção dos b:ms ela 
rdéa da. J?C3soa s?br c . ~ dos bens, .á rnfluer~c1.a mulher em pí1ra,phernaes e rec 3pticios, 
da fa~1lia ~10 or~ams~no" da _soc~edacle Clv;t arrhas, doações autinupc iaes; os at tl'ibutos 
G á. pr ~dom~nanCla d?' Svus wstrtntos sobre elo poder p:tterno quanto á alminis ~ração . e 
os mst~~ut?." econon;rcos. 

1 
~· , . usofmcto dos b::ms do fi ho-familia; a na-

. O. crrte~ w. cl.a ~r .eponder · Uda de cer. tos I t nr Jza destes bens e sua a9.ministraçãa na 
r~str~utos Jlll'~d:cos so.br~ outros" nem ~;~~lS· t utel!a, i n;t ib iç1o sub; idiaria, m1s sem os 
Cv~tlvel ~e .. ~e r d~tenmu~d~ •. n.vf!':l é s J., Lr.~ proventos do po:ler paterno; a obrigação ele 
P,a~a a clas.~rficaçao das ~n"tr~urç~es do ~- elucar , proteger o a li. meatar a pro !e, e;tes 
I~rto , q~e,.s~ devem ~lassificar P~I s~a a . e oatros .dil'ei tos rea~s e ele olwigaçâ.o, que 
md.~de J~ r rdrca. e nao por sua rmpor tancra nascem e se exet'cem na família, sio a~ r e-
SJ~~~cr-se-hia t alvez justificar a ante- lações mais im~ortautes na e.>phera. jurídica 
posição do direito de familia aos outros de que t .rat~mo, · . . 
ramos da anora do direit:J ( a me t,t· Ora, s1 11a:o cony~m, sob pana de scmdr-
phora é de Illering) com a tradição elo di- rem-se a~ wstltmçoes, tt:a~ar separacla-
reito romano. · O jurisconsulto Galo dividiu n~en~e elo cllre~ t~ cln. famrlta p ~rr? e o do 
o direito e m-pessoas, causas e acções, di vi- clrr~rto de famllt~ a:_pplrcaclo, ~ SI est_e é 
são accaita nos instituto.> ele Just;.uiano. ·. conJtinctJ ela~. re açoes d9 dr.rerto pu,trrmo-

Na opitüão de Savigny, o conteüdo do nial da fcuni ia, parece evident~ qr~e só de-
tratado elas pes~oas é o diTeito de farnilia. pots de .expo>ta:s as regras ele cltre1t~ sobre 
Mas segundo o sentimento ele I·Iugo e outros o patrtmomo, l :tJ _é, depots do cl!r<nto cl~s 
.autores no jt6s personarum trata-se das con- causas e das obrtgaçoes , dev:e~·-se-hram expor 
dições elementares da c1pacida-de de direi- as r egra:> elo cl trerto ele f<J.mllta. · 
to, ou da theoria do estado e elas relações Antes de passa.r ao exame do projecto, 
de fam i.lia; o que se comprova· não só com farei uma observação sobt·e a dominada-lei 
a exposição minuciosa destas relações, como de introdt6cçao. 
oom a divisão dos cives,latini et pereg1·ini , de As disposições sobre a publica.çã.o e appli-
pouca importancia ao tempo dJ imp 3rador caçã.o das leis não pertencem ao Codigo 
Justiniano, porém ele maximo effeito no Civil. São do direit o publico interno, tanto 
tempo de Gaio, autor da classificação tri- que são communs ás leis ele qua lquer- na-
partida do direito romano. Ora, si o jus tureza, civis, comme1'cia.es , administrativas, 
üJe?·sonarum comprehendiaa theoria do status, etc. O.:; co:ligos mais . r ecentes não contém 
imperiosa. era sua coliocação antes de quaes- ess3 titulo pralimimtr, inculcado pelo exem-
.quer outros institut03 do direito civil. plo do co:ligo civil fr•ancez, e varios escri-

0 direito de família, qual o concab:~mos ptores, co :no de La Gr,lsserie e outros ore-
hoje, pócle ser cons iderado em seus ele- provam. 
mentos puros, isto é, no e ;tado e relações Além de disposições sobra a pablicação de 
pe3soaes dos membros da família, ou em leis, o-titulo prellm inal' admitte outros, de 
.sua applicação ao direito dos bens, segundo natureza scientific :~ sobre a_ força obriga-
a judiciosa distiucçãode Savigny. toria elas leis. E' defeito em um codigo 
. O direito de família puro compõe-se de introduzir-lhe noções puramente sciel!-tifi-

mma pequena s3rie de posições, mals mo- cas; o legis laclor prascl'ave, não eusma. 
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(Meyer, da la Codi(ication, pags. 168 e se- A regra dominante é do domicilio, acceita 
guintes.) geralmente na Allemanha, na Inglaterra e· 

Si a pr0jectada lei de iutroducçio, que é em quasi todos os povos · dar America in c lu~ 
transcripta do projecto do Dr. Coelho Ro- si v e os da raça latina. 
drigues, tiver de ser co~ervada, cumpre fa- Estas considerações vevelam com que 
zer-lhe algumas correcçoes. cuidado e parcimonia cumpre tra:tar deste 

A praxe forense não póde S1lpprir lacunas assumpto. O conflicto das leis civis conti-
da uma lei civil, mas de lei de proce380 nuará .entre os di1ferentes povos em falta de 

accordos 'dfplomaticos ou de disposições 
(art. So). commüns. Raoul de La Grassier lamenta. 

A distincção entre leis, que conferem di- que a recente lei de introducção ao codi.go 
rei tos individuaes, e leis que conferem civil allemão n.ão tivesse regulado maior· 
attribuiçõespublicas,é inadmissível no codigo numero de casos; emquanto que· Endemann 
civil (art. 12) · censura severamente as disposições aco-· 

A preferencia estalJelecida no art. 13 das lhidas. 
di posições solJre casos analogos aos princi- O projecto do Codigo Civil, adaptasse em-
pios deduzidos do espirito da le,i para se re- hora de preferencia para. a lei pessoal o prin-· 
gula rem os casos omissos, é impratLcavel, é cípio da nacionalidade, . üevera-se limitar a. 
injuricl.i.ca; as relações dos ca.·os analogos poucas regras sobre a capacidade das pes-
nunca podem ser as do caso omisso, e não soas, fórma dos actos e devolução da he-
ha pl'inc'pio mais seguro ~e applicaç~o. de rança . No concernente ao regimen de bens. 
uma lei á.· hypotheses prevista> ou mmtt1das no casamento, o projecto contradiz o prin-
do que a do espírito da lei. cipio adaptado, e os arts. 27 e 28 são incon· 

Quanto ás disposições concernentes ao ciliaveis. · 
direito internacional privado, contidas na Os arts. 30 e 3'1 pare.cem contradictorios. 
lettra B da projectada lei de introducção No art. 30 se declara que a tutela elo inca-
ao codigo civil, mais difilcil e mais delicada paz é regulada pm- sua lei nacional ; no· 
é a cr\tica. art 31 que a tutela elo incapaz estmngeiro 

O clit'eito intemacional privado está em se1·á 1·egulacla pela le 1: brazilei1·a, si o tut01·, 
Yia de elaboração, e não fórma ainda um nomeado por quem tiver o direito de- fazel-o,. 
co njnncto de normas jurídicas uniforme- residi?· no B1·azil. 
mente admittidas. O autor elo projecto l'e- Tratando-se das óbr}gações, o art. 35 diz 
conhece que sem pr6vio accorllo das nações que, reüttivamente á sua substancia e e.ITei• 
cultas, não é licito esperar a codificação ~os, os actos da vontadé serão regulados 
das r spectivas matarias, e que mesmo na pela lei do logar onde forem celebrados, se 
doutrina nenhum assumpto de direito pri- úão o1fenderem o direito nacional dos con-· 
vado é ~nenos consistente, quando ê\ mais trahentes. Mas si prevalecer o direito na·· 
pl'Ofnncla llivergencia existe ainda , obre o (Üonal, sendo opposto do logar do contl'acto,. 
conceito da lei pe .;oal, que para uns deve não será este o que se observe; sendo uni-
' er a do domic'ilio e par<• outros a cl<t na- ~'armes, a distincção é inutil. 
ciomtlidade. Melhor serif). dizer-se que a fórma dosactos 

O Dr. Coelho Rodrigues, depois ele dis- jurídicos regula-se pela lei do logar em que 
t inguie e especificar varias ca os, reservou forem celebrados, e sua substancia e e1feitos 
ao legislador brasileiro a faculdade de impor pela do loga.,r em que tiverem de -ser ex-
aos estrangeiros no Brasil as restricçõos, $cutados. 
que os cidadãos brasileiros sofl're3sem no es- Quanto á obrigação proveniente de actos 
trangeit'O quanto ao exercício dos direitos i,Hicitos, consistente da indemnização, não se 
civ'is; o que é afilrmar e annullar a um eomprehende por que deva ser regulada por · 
temp ;;> as excepções fe'itas á lei territorial, Jei estrangeira, como se prescreve no art.36, 
e deixal-as p:.tra a~ convenções diploma- quando é reclamada no Brazil. 
ticas, a mais segura base do direito nesta Passo agora a perlustrar rapidamente o 
ma teria. frojecto. 

Ao domínio da lei territorial elo Estado, Serei breve nas annotações, já pela angus--
ao qua.l algumas legislações nenhuma ex- i;ia elo tempo, já pelas minhas occupações 
capçio fazem, a não ser por .tt'atados e forenses, já pela idade e molestias ql!le não· 
pelo interesse da reciprocidade, a doutrina ~ne permittem mais fazer estudos novos, e · 
actnaloppõe o principio da lei pes. oal. Mas rectificar antigas opiniões. E1'a como sedes-
qual é o principio da lei pss'oal-o domi- (mlpava Potllier, quamlo increpado pela ad-
cilio,ot a nacionahdade ~E-is a que~tão viva, opção do systema dos tres gráos-de culpa. Si 
que a-· conferencias de Haya não resolveram, ' ~~o insigne jurisconsulto assim parec-ia, o 
e da qLlal ainda não resultou criterio seguro <~ue poderei dizer eu, veliho tamhem, porém. 
de applicação. ~empre obscuro jurista? ! 
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Acomp11nharei no exame a ordem dos ar- para o supprimento da maioridade, indican- -
tigos sem referencia ás inscripções das par- do-se apenas a idade de 18 annos. 
"tes, lim·os, títulos, capítulos e secções. Arts. 12 a 17. O projecto fqi parco nas ' 

Arts. 2 a 11. O projecto ad0pta, como o Es- disposições sobre o registro civil, no que· 
boço do Sr. Teixeira de Freitas e alguns co- procedeu com criterio, porque a ma teria é·· 
digos, a personalidade do homem desde a estranha a;o Codigo Civil, salvo quanto aos' 
vida uterina. Prefiro a noção do nosso di· effeitos do registro. Noto que no art . . 12 
rei to actual, deduzida do direito romano. são inuteis as palavras- destinados pa1·a· 
Si o feto é pessoa sob a condição de nascer esse fim, os quaes devem se1·. Tenho acanha-
"COm vida, emquanto não se verificar a con- menta em fazer neste lagar observação· 
itição fica-lhe suspensa a personalidade. de que a linguagem do Codigo é muita 

' Nesta incoherencia cahio o Sr. Teixeira de vez defE:ituosa, mesmo ~ob o aspecto da ver-· 
Freitas, admittindo em favol' do nascituro a naculi-dade. Este vicio, que não é pequeno· 
acquis·ição de direitos, mas accrescent~ndo em um Oodigo, desapparecercí com a revi-· 
que só pelo nascimento taes direitos lhe são. Peço licença para não tocar mais neste 
ficam irrevoga•velmente adqui?"iclos-arts. 221 assumpto. 
e 222 do Esboço. Arts. 18 a 23. No art. 18 devera-se indicar 

A questão só interessa ao direito civil, a Nação com a sua denominação propria-
quanto á possibilidade da acquisição e devo- Republica dos Estados Uniaos do Brazil, ow 
lução da herança ; e se ninguem admitte. a - Federação dos Estados do Brazil. 
que o feto possa adquirir, e por sua morte E' de summa inconveniencia a concessão,_ 
devolver bens em successão, que personali- feita no art. 23, de possuírem immoveis no-
dade é essa do feto? Brazil as pessoas de direito publico .estran-

E' certo que se resgarda direitos para o geiras. A exposição de motivos indica o pe-
t·empo do nascimento, sob a ficção de ter rigo desta concessão, que póde dar origem. 
nascido, e é nisto que se funda a necessidade a confiictos e ameaçar a integridade do ter-
de se lhe attribuir um quinhão nas partilhas, ritorio nacional. ~ 
e de se dt~r curador ao vent~·e, providencia Arts. 2,1 a 30. A lei de 10 de setembro de· 
que Cavagmúi sem razão considera inutil, 1893 é mais previdente do que o projecto em~ 
de acção impraticavel, e até ele denominação suas disposições sobre a ftJrmação, a vida e 
pornograplüca.- Ntwoi orizzonti del dirito a dissoluç·ão das sociedades. 
civile, pag. 312. A phrase do art. 26- direc&ores ou geren--

Porem esta ficção, sufficiente para a ga- tes incumlJidos de sua administl·ação- sug--
rantia dos direitos de successão hereditaria, gere duvidas. 
que o ente humano concebido lla de adquirir A disjuntiva exprime uma determinação da. 
l.to nascer, não basta para attribuir-lhe a qualidade dos direitos, ou indica pessoas.-
acquisição de taes direitos na vida uterina, diversas? 
e portanto não lhe · confere nesta ou em A resalva dos direitos da minoria, fcit~ 
qualquer outra relação de direito o estado 

1
no art. 27, § 1°, indica que a dissolução da 

de pessoa. · sociedade exige o concurso de todos os roem-
A circumstancia de ser o aborto previsto, bros, como a lei de 1893 prescreveu'. 

punido nas leis criminaes1 explica-se natu- A disposição do art. 28 é obscura. Que 
ralmente pela culpa de se destruir a vida actos illegaes podem os socios ou os cli?·ecto?·es. 
embryonaria de um ser humano, germeu de commette?', que comprornettam o interesse pu--
uma personalidade fatura. blico ? Melhor dispõe o art. 13 da lei contra. 

Não ha necessidade, pois, sob o pretexto as sociedades que promove1·em fins alicitos' 
de conciliar-se o direito civil com o crimi- ou que se servil·em de meios illicitos ou im--
na!, de se considerar pessoa o nascituro para nw?·aes . 
as relações do direito privado. Arts. 31 a 34. O projecto restaura o prin--

0 projedto faz, quanto á · incapacidade do cipio da autorização publica na constituição· 
éxercicio dos direitos, innovações ao sys- jurídica elas fundações, que a lei de lO de 
tema actual, reconhecendo a capacidade setembro de 1893 parece ter dispensn.do, satis- · 
de os exercer nos prodigos e fallidos ; fazendo-se com o registro. 
iguala os dons sexos quanto á idade de Seria mais curial com o systema de nosso 
14 ann9s exigida para o exercício pessoal, direito attribuir a competencia para essa . 
posto que limitado, da capacidade do direito; auctori$ação ao juiz de direito, em vez de· 
o extingue o beneficio da restituição, velha- dal-a ao promotor publico. 
ria da qual Serafim dizia que é das que No art. 37, em vez das palavras-pm·a 
menos merecem ser conservadas. conhece?· da causa segundo o disposto no 

Nada tenho que oppor a essas modifica- art. 35, dever-se-hia dizer-pa-ra conhece?"' 
ções do actual direito. Lembro apenas que elo 1·ecurso estabelecido no art. 35, vü,to ·que-, 
no art. 9° não se estabeleceram os requisitos no art. 35 não se trata de cat1sa. 
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A (lisposiç.ão do art. 42, além da redacção A 2a parte do art. 133 é ·escusada, e está 
defeituosa, é inintelligivel no § 2°, e não em conteadição com a 3a parte . 

. corresponde á noçã0 adoptaila ria exposição O art. 142, inverte as noçõas até hoje re-
de mptivÇJs. cebidas. A exigancia de certo meio de p1_·ova 

Este ponto deve ser cuidadosamente tra.- não estabelece fórma especial para o acto~ 
ia1o, porque envolve uma das mais arduas - TeixeiL·a de Freitas, Cons., · nota ·ao 
qu.e.>tões do direito moderno. art. 366. Os art.;. 144 e segs. -do projecto 

Art'. 5l a 59. A's excepções do art. 52 alludem áquella distincção. Vide sobretudo 
- t 53 54 o art. 147. 

oppoem-se os ar s · e · A palavra. outros do aet. 149 parece enxer-
No aet. 59, em vez de.....:.solidariamente- tada por erro de impeessão. 

devera-se dizer canjucta o~; solidariamente· Não se comprehende o final do art. 150.:._ 
Os cons:>rtes da lide, embora não solidarios, si os originaes, etc. 
poiem ser demandados m fõt•o do domicilio O art. 152 refere-se naturalmente ás tes-
O.e qu:dquer delle>. temunhas numeric:1s dos actos juri(licos. 

Ar ;s. 60 a 82. Do modo p::>rque está redi- Os arts. 153 e 15~, pot•ém, são de proces;;o, 
gido o art. 60, § l 0 , .parece que cada uma e impropriosde umCodigo Civil. Entretanto, 
das par tes integrante.> do solo, como êt super- rarJ é o Codigo Civil, que não tenha tn.,l de-
ficie, suu-s )lo, a altura perpBndicular, são leito, ou niio cJnaiderasse conveniente a 
c ousas immoveis, distinctas do solo. Melhor adopção de algumas regl'J.S do processo. 
seria dizBr com o SI'. Teü:eira dB FrBitas no Arts. 180 a 208. O projecto faz grandB 
árt. 396 elo EsboÇo: O solo, üto é, o aggre- alteração nos pl'azos ela prescripção até 
gado de suas p:trtes solidas e fluidas, que agora adaptados no direito patrio. 
formam a sua superficie, a sua profundidadB Nada tenho que oppor a essas modificações 
.e altura perpendiculares. sinão que alguns prazos parecem-me abre-

No ar L 61 considera.-sB immov:e1 o penhor viados dB mais! Merece-me fl·ancos elogios 
agrícola, e a acção respectiva. Embora a collocação da pl'BscripçãfJ das <'lcções na 
façam parte do immovel os fructos pendeu- partB geral do Codigo. 
tes, o penhor agrícola não tem por objocto A presceipção nada tem de commum com 
.uma fracção do immovel, mas os f1•uctos des- a usuca.pião como pareceu ao· Dr. Coelho 
;"t:tcados; nem ba penhor dB cousa immovel, Rodrigues, que ali<:ts, não estava isolado 
-ü nisto se distingue o penhor da hypotheca. neste sentimBnto. 

Assim tambem a venda de uma colheita Arts. 209 a 297. Pelo modo pci r quB está 
.agrícola, ou dB uma floresta para. SB extrahir re~igido o art. 252, parecB que o prazo de 
a. lenh:t, não é venrla de immovilis. se1s meze3 só é rela'\ivo ao conjugo, o não 

Tambem nã0 vBjo razão para quB SBjam ao1s representantes legaes e parentBs, o que 
"eonsiderado·s immovBis as apolices da divida pr:ovavolmente não foi a int3nção 'do autor. 
publica e o dit'Bi to á successão aberta. ,A di.sp:>sição do art. 268, e:> tabclBcando da 

No ai·t. 73 consideram-SB accBssorios os data do casamBnto o regimen dos bens da 
teuctos. Emquanto peientes, fazem parte sp1;iedade conjugal, acabou com as distinc.;ões 
.do immovel, como as arvores prezas pelas ás vezes.indBcentes do antigo direito. 
·.raizes. Separados, são cousa~ distinctas. p art. 275 introduz algumas innovações 

Os accessorios indicados no art. 74 são in
1
.eiramente acceHaveis, 

partes integl'ante> do solo, j(~ indic:.tdas no .A remissã0 f0ita no art. 2JO ao n. 7 do 
art. 60. Qtwm póle comprehender o sub- art. 289, não p:1ssa de equivoco. Os prazos 
-solo, ou a aJtul'a. perpBndicular como acces- para as acções de nullidade ou de r escisão do 

.-s orios, i.;;to é, cousas distinctas do solo~! ca:>amento (expr~s;õcs mais technicas do que 
Art>. 83 a 155 . A radacção do art. 86 é as de-nuUidade e annttllaça:o) 03tão indica-

·<>bscura. Não se s:tba si a expre33ão ambas ·do·a nos arts. 247, 248, 250, 252, 258 e 260 . 
. .as .partes refere-se ao credor B ao devBdor, N~o SB concebJ c:>mo a mulller possn. pedir a 
ou si a mais de ·uma pes3Ja dB ca.1a uma nullidade ou a annullação do casamento du-
destas qua.lidade3. A solidariedadB só pôde rante todo o tempo do casamento, e até 
•existir no ultim::> caso, p:>rque não se c::>m- ql,p.tro annos depois de dissolvido; e O· mesmo 
prehende o que SBjam ceador e devedor soli· _possam fazer os herdeiros até quat1·o annos 
darios entre si. Mas, então como é que o depois da mo1·te de sua antecBssora . 
. compaete c:tpJ.z pó de invocar a incapaci- ~s ;as modificaçõe3 feitas ao direito exis-
dade do incapaz, si ambos sã0 solitlarlos, t~~te, aliás deducções dos principias já ado-
e o ca.p:tz figura pala integl'idade do credito pt dos sóbre os effcitos do casamento B di· 
·OU da obrigação~ · ra tos e deveres dos conjugas, parecem-me 

No :1rt. lll, convém renlvar a pr::>va em di?,nas de applausos . 
. contrari.o em favor do que obtém a garanti<IJ ,Arts. 298 a 386. A-disposição do art. 298 
e que pode estar em boa fé. é defectiva, por que só comprehende a admi-
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. nistmçtco e disposiçcio dos bens, e limita-se á 
constancia do matrimonio. 

Eu diria: Os nubentes podem eontmctar 
como lhes ap,·otwer , antes da celebraç!io do 
casamento, sob1·e o regimen de seus bens na 
sociedade conj~tgal. 

No art. 3ll, 2° nã@ se en~ende bem a 
clausula-deda?·ando-o ptttativo. Si a locução 
allude ás vantagens possíveis do casamento 

·putativo, parece que a communhão não deve 
cessar em prejuízo do conjuge de boa fé. 

O que se dispõe no art. 313 é uma pl'O· 
funda modificação ao principio da perpetui-
·dade admittida do regimen patrimonial do 
·casamento . Mas, justifica-se pelo 'l.bandono 
-dos bens communs, exigido da mulher no 
art. 314, e pelo perigo da responsabilidade, 
que a mulher acarretaria com as disposições 

· do marido . 
Art. 325. Seria mais equitativa a contri-

•buição proporcional ao rendimento elos bens 
-do cada um elos conjugas. Esta observaç-ão 
-se applica tambem ao caso do art. 361, in 
fine. 

Art. 363. Sl o marido tiver pelo contracto 
ante-nupcial, ou em falta de prohibi('ão, 
administração dos bens proprios da mulher 
{arts . 272, § 2°, 283 § 1°, 289 §5° e 310) 
-cumpre fazer-se neste sentido a limitação do 
artigo. 

Art. 367. Separação obrigatoriet? Porque 
.não se pormittirem as doações ante-nupciaes 
-em qualquer regimen, e especialmente no de' 
·separação de bens ~ 

Art. 369 . As palavras-e extingtle-se, etc., 
,são excusadas. 

Arts. 387 a 474. Os arts. 417 a 431 estabe-
lecem modificações profundas no direito 

-civil existente . Admittem o -rec:mhecimento 
dos filhos illegitimos de toda qualidade e a 
investigação da paternidade. 

Os adulterinos e incestuosos (cessado o 
\impedimento) jú. eram no nosso antigo di-
reito susceptíveis da legitimação pelo subse-
quente matrimonio, segundo a interpreta-

-ção dada por Bochmero á celebre Decretal-
-tetnlet est vis sac1·amenti, etc.-Sac1·amenti, e 
.não matrimoni, como advertia o geande ju-
'risconsulLo. 

A não ser por tal meio, todos os filhos 
·oriundos ele uuião reprovada, eram irreco-
nheciveis e repellidos ela successã0 paterna 

-ou materna. 
Quan.to á investigação da paternidadf' e da 

maternidade, o antigo direito patrio era in-
·eoherente. Assim que, adaptando o principio 
romano-mater sempe1· certa est, adrnittia fa-

. cHmente e filho natural á successão materna 
·si não era proveniente de união condemnada; 
ainda mesmo que a. mãe fosse nobre, porque 

'segundo a melhor opinião a excepção sobre 
ia! respeito· era só- concern::m-te ao pae. 

Vol. II 

O filho natural do peão podia livremente 
inquirir de sua paternidade - Otd. L. 4° 
m. 92 pr. 
~esto p:mto, a evolução do nosS::> direito, 

a sim como do direito francez, foi no sentido 
de se restringir a indagação ela paternidade 
para o elfeito ela succossão paterna, sllbsis-
tindo quanto ao direito de pedir alimentos e 
de succeder nas honras. 

A lei de 2 ela setembro de 1847, fez sobre 
este ponto as restricções em vigor. Estabe-
leceu que o filho ' natllral só podia ser reco-
nhecido · por escriptura publica ou por tes-
tamento, isto é, por um acto authentico d(!. 
vontade do pae; e exigiu que o filho natural 
fosse reconhecido antes do casamento do pae, 
para que pudesse compartir a herança pa-
terna com os filhos legítimos . 

Ces3ou, portanto, desde a lei de 2 de se-
tembro de 1847, para o e:lfeHo da successão 
paterna, a indagação ela paternidade em 
favor do filho natural. Mesmo quanto á 
successão esta lei nunca se é).pplicou á mãe 
natural. Acerca da obrigação de alimentos, 
nem a- um nem a outro progenitor. 

Conhecem-se os motivos llistoricos da lei 
de 2 de setembro de 1847: acabar com as sur-
prezas ás espos:ts ricas pelo reconhecimento 
de· filhos estranhos ao casal, e cuja existencia 
era ignorada por ellas, ou por seus paes ; 
eYitar a imprudencia com que se fa,ziam re-
conhecer filhos para empolgar heranças, 
indivíduos que dispunham da boa. vontade de 
testemunhas falsas. 

Na acção de alimentos uma proYa desta 
naturez3. poderia. sei' com mais facilidade 
repellicla; além do que o interesse da sen-
tença era temporario, e de pec1ueno ou ne-
nhum prejuízo de terceiros. 

A pesquiza da pa.terniU.ade tem sida sempre 
arredada dos codigos pelas apprehen 'Ões do 
escandalo e para se resguardar o decoro das 
familias-Cimbali, La nuova fetse clel di r. 
civ., ns. 81' e seg .-Cavagnary, obret cit., 
pags. 19 e seg. 

Gabba foi na Italia o principal impugnado r 
destes escrupulos, e sou exemplo teve imi-
tadoras na França. Hoje em dia póde-se 
affi.rmar contra o iUustre Plsanelli, justifi-
cando o art. 189 do Codigo Civil Italiano, 
que o direito cummum dos codigos europeus 
e ameriCanos autoriza a. indagação da patel'-
nidade. 

Todavia, como observa. o autor, na expo-
sição dos motivos do Projecto, cumpre no 
reconhecimento da filiação, precaver-se o 
legistador contra os embusteJ e contra os 
e3candalos, circum3crevendo a facu'Iclacle da 
indagação a casos particulare3. 

A's hypothcsos do Projec_!o _eu. ~ccres
centar:a uma; a presumpçao JUrldica ~a 
paternidade, salvo prova em contra.r1a, 

:a 
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p~erno, nunca poderia pórtencú ~o p_a~ ou I n_a,_ que, a~~entando a P?Sse no anim~1s 1·em 
mae que fos;e tutor do fi lho ma10r lU"5er- stbt habenclt, U· raconh 3c1a, en tretanto, 'nos 
dicto. . casos q·ne Savigny denominou de posse cleri-
- Ne.3te capi ~ulo o pro,jec ;o denomina lt1tela vada, e na quasi possil dos diroHos de ser-

o que no direito patrio se cham:t- cu1·atela . vidão . · · · . 
Não ha mot··.vo para· alt0rar-se a denomi.In- No direit-:> moderno a p:Jsse não é n1ais ba.-
ç-,.ão, quo é conforme ás teadições do direito. seada no animus domini, mas no ·podctr eff'e-

At·ts. 565 a 601 - Na exposiçlo de motivos ctivo sobre a causa . Expeime-se assim o Co:!i-
o autor do peoj2ct'J reconhece que a posse gu Civil Allemão, no art. 854 ; ou, ' segundo 
é a materi<t de ·direito peiva'lo- que mais a noção ·mais explícita do ad . '64 ·do Codigo 
tem 1'esisliclo á penetração da analyse e as elu- do c1ntão de Zttrich, a posse adquire,.-se pela. 
cidações da dout·rina. maniftJstáção de um podá máté;,ia·l sobre a 

O au .or dá testemunho proprlo cle.;sa"' dif· cóus:t c.:>m a von~<tdo de exeréel-o no prop'l·io 
ficuldade.; , já na exj)osição dos mo>·vo3, já interesse do agente. · , 
no tcxt'J do Projecto. Naquelle ti'abalho, E,;ta ncção dá logar á applicação do insti-
al'iás de tan ~o merecim\)ntõ em ou't t•i:Js as- t uto d<t pos;e a todo.,; os casós em que, sem 
:mmptos, o autot' vacllla sobro o conceito da os attributos do dom'nio, o den tentor da 
pos.;e, e em su<ts <tppl'caçõE's, contradizendo- cousa uso dJlla no seu interesse, definido 
se algum::ts vezes . pelo pt•oprictario, como o credor pignorati-

Assim que, ora accoita a theoria objectiva cio, o locatario, o comrilódatario, etc. · 
de Ihering, ora a do Codigo Civi l Allemão, A n'Oção se applicaria tambem á poss::J dos 
que pouco :e parece com ella. Admitte a direitos que se exercem Í1t ' ?·e aliena, pois 
qua~i pos.,;e dos direitos, mas não a define- que todos elles, com excepção da hypotheca, 
deixando a expl-icaçao paTa a sciencia, afim manifestam-s3 como determinada dominaçio 
de não es tan1ar o clesenvolvim~nto dos inst.itu- sobre .causas alheias, ou corria elementos des-
tas a que pudesse ser applicada . tacadas do cxcrcicio da propriedade. 

No Projecto elo Codigo funda a noção dn. Ora, não se póde duvidar da conveniencia 
posse na situação de fact'J con.-espondente ao de ampliar os beneficios da protecção posses-
exercício ?Jleno ou limitado ela p1·opriedade- soria a situações jurídicas, que se realizam 
q.rt. 565; mas, confere a posse ao c1·eclor pi- pela·detQnção das causas, facultada pelo pro-
gnorat·icio, ao locata·rio, e a todos os qtle teem. priet·õrio no in teresse do detentor, como a. 
o di1·ei to ele posst1ir causa alheia, os quae:; do locn.tario, do commodatar~o, do usoft•u-, 
certamente não exercem funcções de pro- ctuario, do credor pignaratic.io, etc. Embora 
prietarios-art. 566. Transmitte ao herdei· não relativam:mte aos proprietarios, contra 
roa posse de todo possuidor, s3m advertir os quaes bJ.stariam os meios derivados das 
que a do alguns, dos referido.· no art. 566, relações ·do contracto, ao menos relativa-
extingue-se com a morte d J titular. (Art. mente a terceit·os, que pudessem pertnba1• 
568 . ) aqnellas situações,. o uso dos in.terdictos pJs-

Não di.scut 'remos as quo.>tões m1is escolas- S3dsorios seria do to :lo proveito jueidico. Tal 
t icas, do que legislativas, sobre a determi· era o direltopt•ássia.no, mantido no Codi.go 
nação da idéa de posse, sobre o fundamento Ciyll Allemão, no Codigu de Zurich e em 
da protecÇão possessoria, sobre set' a posse outras legislações. 
iün direito ou um facto, etc. O que cumpre é não conce1er o dieell>o de 
, O que cumpre elucidar no momento actual p0.>se sinão sobra causas-em qu:} se tenha 
é si convém manter o instituto da posse, e exerça poder eJTectivo- ou taes Musas se~ 
qual ex isto entre nó,s, segundo a doutrina jam objecto de direito real, ou de d·ireito de 
romana e os desenvolvimentos que lhe deu obrigação. Com esta limitação evita-se o vq.go, 
o direito cànonico, ou si é preferível am- que Ihering antevia, e os desproposito-s, que 
plial-o a outl'Os casos da vida jurídica. temos presenciado de pedir-se manutenção de 
' O animtls domini, gerador da posse na dou- posse cont~·a a penhora imminente por ex--. 
t1:ina _Sa.vignyana, é ·repellido por Ihering, cução de sentença, ou contra o exercício da.s 
que faz cunsistir a ~;;se na detenção prote- funcções da autJridade ou de direitos par-
gida pela lei segundo os casos particulares ticulares. · · · 
-Obras escolhidas. Tomo Il, pag. 245. O art. 601 é obscuro. Melhor seria dizer : 

Esta noção tom o defeito de não de·fi.nir - a Perde- se a posse das cpusas pela e:dincção do 
posse em sua natureza intima, e contradiz pode1· effeetivo que nellas se exercia. 
talvez o principio, preconizado por Ihering, .· Arts. 602 a 756-0s arts. 605 a. 607 esta-
de que · a posse é defendida como proprieda· belecem modificações no direito actual sobra 
de supposta; ·mas, tem o merecimento de se os modos de se transmitt1r a propriedade 
poder appli.car a defesa da _posse a quaes- i_mmovel entre vivos, a inscripção· e o en-
quer caso.>, conforme as necessidades da pra- dos3o do titulo. Os Drs. Teixeira de F-l'eitas, 
tica, sem a incoh~rencia da doutrina roma· Lalfayette, Didimo e outros já pensa.vam 
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que a transcripção era a fól'ma solemne da marcas de fabrica que o podem se1' tambem 
tradicção em nossó direito. O endosso dos ti- de estabelec ·.mentos civis ou producções 
tu los consta da lei Torrens, que não foi dada agl'icolas. 
á execução. Si o trabalho humano é o ~1:incipio ~era-

Art. 614-Consignação por - apresentação. dor d<l. propriedade, como J<t parec1a a 
O projecto usa aqui do termo-transcri- Thiers-cle la Prop1·iete ; si o producto do 

peão, quando antes dissera-inscripção. Me- trabalho primitivo ou derivado por succes-
lhor é conserva1' a palavra inscripção para são singular ou universal é o que constitue 
todos os casos de transmissão de immove~s. os bens, cujo domínio ·se legitima pelo respei-
ou de cons~ituição de hypotheca e penhor to devido á personalidade humana , não vejo 
agrícola. pl'Opl'ielaele mais legitim"l. do que as peodue-

Art. 615-Juizo rlas p1·e{e1·encias ~ ções concretiza1as da actividade intellcctual 
Art. 632- 0 Projecto não exige a boa fé dos homens, uma vez que sejJ.m suscap tiveis 

como requisito ela usucapião trintenaria. de apreciação economicc\. 
Penso que procedeu bem; essa exígencia es- Ar~s. 775 a 852 . · 
tava em contradicçio com a prescripção da 
reivindicação, para cuja excepção não se re- Art. 775. Na expressão -1·enrlas consti-
queria a boa fé do prcscribente. tuiáas sobre immoveis ampliou-se a noç.ão do 

O art. 667 que é copia do ad. 1464 do art. 5• do decreto n. 16:;1 A, dJ 19 de janeiro 
Projecto Coelho Rodrigues, é obscuro, e sua de 1890, transcripta da lei de 2-! de setembro 
materia deve ser meditada ; pois que altera de 1864, q,ue deduziu do assento de 9 de 
o modo de construcção nos povoados, e está abeil de 1772, § 8•, in-fine-legado de presta-
em contradicção com 0 art . 669. ções rle ctlimentos expressamente consignado 

Tratando-se de construcções não se disse no immovel . E>ta consignação nunca esteve 
a que distancia da linha divisaria dos terre- em mo no direito pateio, nem as dos sensos 
nos póde o constructor de predio urbano reservativos ou consignativos. O mode1•no 
abrir janellas Jateraes. codigo allemão admittiu que o immovel pu-

O art. 681, como está redigido, dá logar a desse ser onerado de prestações em fa.vor de 
disparates jurídic:)s. Devera-se dizer : O alguma pessoa b3nefi.ciada cJm as prestações ; 
prop1·ietario ele wn immovel ncio perde o do- ma~ não vejo motí v o p:J.ra a creação do tal 
minio antes rle inscripto no 1·egist1·o p1·edial o enca;rgo, que fL•aterniza com os do.> antigos 
titttlo da alienação, o que aliás eltá dito no vínculos. 
arL 605 A. A1·t. 794. Este artigo consagr,t uma ini-

ArL 697-Não é couveniente usal' da pJ.- quidaJde, eximindo o senhorio da obrigação de 
Iavm prescripçcío, em vez de 1·egms, sobre- indemnizae as b3mfeitorias, no caso de clete-
tudo tratando-se da usucapião, que tambam rioração do predio, e sobre tudo no cu;o de 
se chama p1·esc1·ipção. ca1ugidade, p3la falta de pagamento, da· 

Ar L 698- .Conviria abreviar o prazo. pen3qes por tres annol ; o que nunc:.t se pra-
Custa a Sil conceb3r discu.ssio sobre o do- ticou. · 
minio de um movel, de cuj:~, posse o pt'v· Si 11 emphyt<mse tem logae em terrenos 
prietario es tá privado por 30 annos. E hl inculpas ou não ed iô.cados , c1ue deterioração 
usucapião ou prescripção de longissim9 é possível equivalente às bemfei to rias~ E 
i;eJlpo, nunca foi ap_plicada a causas mJVeis. que compal"ação tem a impor Gancia de tres 

Arts. 738 e 739. A de terminação dJ prazo annoil de fô i·v cJm o valor das bemfeitorias, 
é modiiicação, alib.s cJnveníente, do direitg á'> v:e;zes edif!C11jl03s de grande cus-to ~ Pro-
em vigor. nancie-se embora a C3.duciclade, cuj1 appli-

A di.>posição do art. 740 serve de solução caçã9 deverá começ:tr da sen.te:1ça, sem pre-
a questões for Jnses muito debatidas. juízo do foreiro p:rt•gar a mót'a durante a 

Aets. 757 a 774 .. As dispoJiçõ:Js dJ pro- 1dema.nda, porém ass3gllre-s3 ao foreiro a 
j3c~o sobre o d\reito autoral parecam-rn.a io.deijlniz:~,ç-ã.o da> bamfeitorla3 exi~ten tes no 
parf~ih•nente formula1a>, e considero-a> teJ?t'eno aforado. · 
d:ts ·m:~,is b3m meiit3.1a~ do pr0jecto. Si o· pJSS:J.ldor de m-1 ~ p:He S3l' indamlli· 

A oxpo3ição de motivos as justifi-ca. p-rafi.- sa.do de bJmfeitoeias ne:!JS.>a.eits ou uteis, 
eientemente, posb que o autor duvidasse como pri9"ar de t:J.l indem:1Ís1ção a. nm. qllasi 
da naturaz't elo direito _de que se tr.th.- E'u pt'ilpj'iehrlo, ao titular do clmúnio utit do 
não duvida1·ia em considerar o diraito auto- imm Jvel ~ ! . 
ra.t eomo de prop-rie.iacla, e d:1ria ao capi- ArL 79:>. O autor · fo:t·mulou este artigo 
talo. VI de3~e titulo a imcrjp ;Jão-proprierla- com p. preoccnrp:tção d). nenhum valor do do-
de litteraria,, artisbiea e s:;ientifb,;-of1 de minio uti1, qua- nas pwoaçÕ:J3, a'J menos, é 
moio m1.is simple3-p1"op1·iedade• industr-ial. semp,1'a mu.iw mais impJrtante do que o do-· 
Comprahenderia hmb:na no russamp\o-'-:l! min.io diracr.@.. A di>Jp::>Siçãa. deve ser supr>ri.-
prJp~iei<de d~ invançõa3, d'!,S> firm:'1~ e mirl~. 
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Art. 796-Em vez de-mediante o paga- Art. 894 . O endosso dos títulos Gommer-
mento de ttm capital, eu dh'ia-mediante a ciaes não é caução, é ·~ransporte ou cessão, 
inclemnisaçü'o das bemfeitorias. pelo que parece inntil a disposição do artigo. 

Art. 810-E' grave · defeito de redacção Ou exprime que não é necessario o endosso 
inserir .entre parentheses,e no final do art;go, dos titulas c.ommflrciaes dados em caução, 
a denominação do instituto qué se define. E quando transferíveis á m'dem ~ ......_r, .• ; a definação é deficiente, visto a noção co- Comprehende-se que o instrumento da ca,u-
nhecida do usofructo. Como está formulada ção contenha essa transí'erencia, mas @ ·ar-
a definição conviria tanto ao uõofructo, como tigo não é claro. 
ao commodato e talvez á locação. Pensam Art. 896. O projecto exige a im:cripção do 
muitos escriptores que os codigos devem se penhor de títulos de bolsa, que o direito 
abster de definições, mais proprias ele obra actual não exigia, e que pódo molestar a 
scientifica do que de legislativa; além do celeridade dos contractos mercantis. 
que, omnis difinitio periculosa. Entretanto, No art. 777 sómente se tornou depen-
uma boa definição e nos codigos preciosa dente do registro a constituição ou transfe-
syntllese do instituto de que o legislador rencia de direitos reaes sobre immoveis, e 
trata; contem as regras de direito essenciaes tal é a disposição do art. 996. 
da instituição e dispensa disposições parti- Mantenha-se embora a necessidade do re· 
culares. gistro pa,ra . o penhor agrícola ou :pecuario, 

Art : 821- E' viciosa a phrase-em que o cuja objecto é accessori.o de immoveis. Mas 
cl-inito lhes concede esse direito. por que estendel-a ao penhor, de moveis ou 

Art. 835. Quando ... qua1~clo. de titulas de C'l.'eclito, que não forem escri-
Art. 848. Veja-se o que dissemos ao art. ptura de hypotheca ! 

775. Art. 903. E si um objecto unico não fgr 
O que quer dizer- livre disposição ela ael- equivalente á di vida~ 

ministraçao dos bens~ Art. 909. O ar~igo indica apenas o I>ri-
Esta observação, a que fizemos solJre os meiro termo da acção. Seria melhor refe· 

arts. 821 e 835, as que temos feito antel'ior- rir-se ao processo do art. 866 com a reducção 
mente, e muitas que se poderiam fazer re- elo prazo de 10 dias a 24 horas, ou formu-
velam defeitos graves na linguágem do pro- .lar-se outro pl'Ocesso mais expedito aincla. 
jecto, cuja l'eclacção deve ser ctüdadosamente Art. 911. Com que fim~ 
revista. Art. 914. A anthichrese serve á amortiza- . 

Arts. 853 a 995. ção da divida, primeir·e á dos juros, e depois 
Art. 855. Com a disposição deste -àrtigo á do capital, na fôrma do art. 1133. 

cessam as duvidas sobre a impossibilidade Deve-se, pois, supprir!!ir os dons paragra-
de 11m coB.domino hyiJothecario, sem. o accor- phos, e redigir do seguinte modo o final do 
do dos outros, sua quota. do immovel, em- art"igo:-e o eli~·eito ele applicar os rendimentos 
bora .divisível - compare-se com o art. 4° a amortizaçao da divida, conforme se conven-
§ 8° do decreto n. 169 A, de 19 de naneiro cionar. 
de 1890. Art. 984. P1·ovarem-se bens ~ 

Art. 856. Accrescente-se--'-da quitação. Art. 935. O ar.tigo reune duas hypotheses 
Art. 868. Em vez ele - os seus consortes de natureza e elfeitos diversos: a faculdade 

na lide-diga-se: os coobrigarlos. de remir e a de dar lançador ao immovel 
Art. 880. As palavras-ele nova-parecem hypothecado. Si o projecto se satisfaz cmn 

de mais. a exhibição do preço da avaliação determi-
Art. 881. A disposição deste_ artigo, que nado no contracto, remido que seja oú. ar-

coarcta o direito existente, evita as duvidas rematado o immovel, deve este ficar livre 
suscitadas sobre o con:ftlic~o do penhor agri- ao executado ou ao arrematante. Como, pois, 
cola. com a hypotheca. embargai-o por tempo indeterminado em se-

Em vez de- sem o consentimento e a inter- gura.nça do restante da divida? 
'iiençi'to melhor se diria-sem a annuencia. Tal providencia seria admissivel contra o 

Arts. 887 e 888. Caução de titulas é pe- proprio devedor, que tivesse remido o pre-
nhor de títu los. dio executado, mas injustificave'l contra o 

São, pois, viciosas as expressões- equivale arrematante. 
ao penhM·, e eCJ.ttiparado ao penhor. A disposição deve ser supprimida, assim 

Art. 889. Conforme o seu val01·. O projecto como a dos dous artigos seguintes. 
não declara quaes os contractos que para Art. 938. Inintelligivel. 
sua prova exigem instrumento publico ou Art. 941. O projecto não distingue si na 
particular sega-ndo o seu valor. Sobre este na hypotheca judiciaria· coexistem . os dou~ 
ponto impol'tante, que não é de processo, si efl'eitos da sequella e da preferenc1a, ou sr 
:não de direito material, chamo a attenção apenas o primeiro, como o declara o. ar~. 108 
dos revisores do P'Pojecto. do Reg. de 2 de maio de 1890. Attrrbmrem· 
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--~----------------------------------------------------------------~ . 
se-lhe ambos 'os ·effei.tos, como pa~ece da rc· 
dacção :do artigo, é impe<)ir sem razão al-
guma o rateio e.ntre credores do executado 
insolvente. ' 

. Porqúe dar-se preferencia ao credor que 
primeiro penhorou os bens ~! 
··Art. 942 ns. 9 e 10. E' inconcebível a 

hypotlleca legal sobre o immovel executado 
por acção "real, no caso de ser acção a de 
reivindicação. Hypothecar em favor do exe-
quep.te sobre o, pred o de seu domínio!!-
, Quanto á ma teria do n. 10, dissemos em 

annotaçã'o ao artigo antecedente: 
. Art. 9S8 . Responsabilidade de que natu-

reza e· effeitts ? 
,Art. 992. EIJ,tre os casos de extincçJo da 

hypotlleca o projecto. não co_ntempla o da ar-
r,ematÇtção em hasta publica. 
. Art. ~93. Contra esta di sposição veja-se 

Laffayg t+,e: - Dir. das causa.s §~50, not. 21.-
Em .. I)U[3«:J.proveita a te1·cei1·os q•UJ valha um 
direito r-eal extincto ?-
. Art. 944. /). (lispo~içãC. não é _especjal ao 

pagamento das dividas. )lypothecarias sinão 
commum ao de todas·as dividas . 

Deve pois ser transportada. · 
Ar~s. 996 a 1007 . . 
Art. 966 § 4,° Cm:+tém uma_ providencia 

Sell). fim determinado nJ projecto. . 
Art. 999. Disposição nova. . 
Al't. 1001. O ar&igo devera termin.ar na 

palavra irmnovel. A phrase fin_al é inuW e 
contém uma inexac:idão, porque só aos po. · 
suidores de direitos reaes adquiridos depois 
do contracto de alienação approveita a falta. 
da inscripção desse contracto, s:~lva a possi-
bilidade de c1ualquer credor penhorar effi-
cazmente o immovel do devedor, cuja ctlie-
nação não tiver sido registrada. _ Mas. nem 
por isso se pódc dizer que o immovel não 
insc1·ipto fica svJeito ci soluÇtTo de obrigações 
pcssoaes. 

Ar&s. 1008 a 1213. 
Art. 1071. A e;<pressão -- em ,·eg1·a torna 

obscuro o se ntido e é contra.dictaqa pelo final 
do artigo. Penso que deve ser supprimida 
aquella expr!')ssão • . 
. Ar L 1073. A proporção en~re a prestação 

penal e a oqriga<,;ão principal é de tQda a 
justiça, co in o já prescrevia a Ord. L. 4° 
tit. 70. . 

Art. lllO. Eu accrescentaria salvo ern vir· 
tude de actô. absohtlamerJe prohi_bido po1· lei. 
!'fã-o ha obrigações moraes que se devam 
cumprir CQP1 . infracção de preceitos 1egaes 
de ordem abw1uta. Os . pagam entes feitos 
em tal caso dão iogar á repetiç~o ·.-Sacàn
tinerie. Precis ns. 854 e 1172. Sarombiere-
Theo,·ie des Obl~·g. ao art. 1133 do cod. civ. 
fr. n. i<9.-Aubry et Bon. Cons. § 279· 3• e 
nota 26. 

Art. 1115. Para que faça o credor o se~~ . 
direito! 

Art. 1.129. Tal era a antiga doutrina, in-
spirada contra as usuras, mas actualmente 
abandonada . 

O cod. civil Poriuguez mantem-n'a . 
apenas na cessão de creditas liUgiosos-
art. 786. 

Art. 1130. A expressão - pre(erencia 
sobre elle-torna obscuro o tex~o . Melhor 
se diria - p1·e{e1·en cia a elle ou pre(erenc-ia ' 
ao st~brogaào. 

Art. 1148. Sempre me pn.receram defei-
tuosas a~ locuções- obrigações nullas-
obrigações annullaveis. 

Salvo casos raríssimos, em que o acto, 
nullo de pleno direito, nenhum effeito póde 
ter, como si o instrumen ';o é destituído de 
formalicl2.des essenciaes, ou versa sob~'e ob-
jecto absolut<).mente prohibido, ou é de 
pessoa. reconhecidamente illegitima, toda 
nullidacle depende da acção e sentença, que 
a decrete. ' 

Por outro lado, o acto annullavel não é 
annullado por acção e sentença sinão _porque . 
é considerado nullo. - . 

A differença jur_idica ent.l'e o acto nupo e 
o annullavel está em que o primeiro pão 
deve, nem póde subsistir, tanto em acção 
como pela defeza, é po.>sivel allegar- se e 
pronu~ciar-se a nulliuade; o segundo, porém _ 
subsistr, e produz todos . os seus effeitos, 
Como jlCtO ValidO que é, emquanto 11ã0 
for re 1vogado, e só poderá ser, na -mai01~ia 
·dos ca;sos, si o interessado na nullidade o 
quizer-,-qua'l'lde actus est nullus ('avo1·e alicttjus 
inteUigitw· si 1:pse veUt. . 

Isto posto, parece-me que melhor se_ dis-
t inguirtiam os actos viciosos em actos nullos 
e rescindivei~, aos quaes correspo:t;~deriam as 
acções de nullidade e de rescisão. 

Art. 1157. Nada explica nem determina a 
phrase- quando tiverem origem em princípios 
de direito publico. 

Art. 1158. A indicação do art. 1249 está 
errada:. Deve sel' a do art. 1149. 

Art. 1159. Teceiro, e não wn tenei1·o. O 
mesmo nrs arts. 116 c 1164. 

Art. 1168. 2° Porque exigir-se a escri-
ptura publica~ Melhor seria adaptar-se pam 
as transacções judiciaes 0u extrajudicia_e~ a 
distinoção do art. 1169. . 

Con\i!nüo a insistir na conveniencia de 
tratar o projecto C:a prova dos cqntractos. 

Art 1 1171. Na don trina admttte-s«;~ a ex-
pressão-em regra- para se formulat· um 
pr:ncipio que tem excepções. 

Mas' em um ccd'go essa Jocução é defei-
tuosa. porque fica-se na ignorancia das ex-
cepções. Já notei este defeito ao art. 1071. 

Art. 1172. Direito a reclamar. 
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Art: 1187. ·Nunca se considerou doaçãó a t: Art: 1227: E a sentença ficará sendo: o 
l'émissão-de parte ou de toda diviaa. : titulo-do direito real, por·ex.: o da · ~ompra 
• Ne~te· caso dâ-se ape'nas a renuncia de J e venda, ou da hypotheca, que se dev1a cele-

lÜU credito, visto a ausencia do animo de brar por· escriptura ·publica, oob pena de 
liberalidaàe qur caracterisa a doaÇão. nuliidade ! ! , . · · 
r Penso que o artigo deve ser supprimido. Al;t. - 1289. Os contractos, .quaesquer que 
. Art. 1203. E' innovação no direito patrio. &ejam, devem ser interpretados pelo seu 

O codigo civil francez é outros assim dispu- conteüdo, nem mais nem menos. . 
zeram. Art. 1~30. 'A segunda part-e do artJgo é 

Art. 1213. :Modo, e não um modo. Tole- inutil porque contêm a mesrn<tJ noção da pri-
r.om-se ·as ' pequenas éorrecções de fórmas, meira. /. _ 
que faço f~ parte do 'p~·njecto, que trata das Art. · 1232. Na dttv:·da... Esta locuçao 
obrigações, ufna das mais cuidadosamente torna incerta a disposição. Quando se _pode-
f'Ormuladas ·do trabalho. · · · rã_o revogar os actos bilateraes. ou qm,tal·ps 

Art". ·1214 a ·1259. de forma differente daquella porque hQuve; 
Art. 1220. O texto é obscuro. Qual é a rem sido colitractados~ A Ord. L. 3°, tit. 59 

'classe de negoc'os, em que não se usa da §§ 9 e 11 está em desuso . 
. acceitação exprassa ~ Qual o. prazo conve- Melhor 13eria assentar em qt\e o distracto 
.nienle para se presumir a ·acceitação ~ seja feito pela forma exigida para o a_cto, e 

Trata-s J da acceitação tacita, que sómente a quitação da-dá por qualquer instrumento 
se póde inJuzir cl'e factos comprobatorios ela que a comprove. ·. 
vontade, como advertem Savigny, Giorgi e Art. 1233 - 1'r·adiçao de uma cousç, _é ex· 
.outros. ' . . pressão qt'ie não se applicària éj, cla9.ao {_i e 

O artigo a1lucle talvez á offerta, entre cor- uma quantia de dinheiro. Seria .mais cor·-
l:espoJJd.entes, de genoros proprios do com- recto dizer: dar wn dos cont?'Ç,~-~entes qual· 
rnercio ·ctaquelle a · quem a proposta é feita. quer causa a tit~tlo ele arrh.as. . . 

. Mas será conveniente transportar para o A 'palavra arrhas, ·no sentido do proJec~o, 
•codigo . civil o uso que o nosso codigo com- isto é, em signal e firmeza .do contracto, nao 
mercütl art. 127 não acceitou· mesmo para 6 empregada no direito pat~·io. . . 
os negocias mercantis? Art. 1242- Ter elle ignorado a ex1sten01a 

Art. 1222. Sobre os casos em que neTo éne- dos vicios ... ellepóde afastal-a. _ 
-c'essaria acceitação expressa, veja-se a ob3er- Ar &. 1246 - Reduz convenientemente os 
v ação do art. 1220. E' preciso indicarem-se prazos· actualmente estabelecidos. · . . 
esses casos. . Art. 1251, 3. 0 - A necessidade do ad_qu~-

Art. 1224. Fórma especial para sua prova rente chamar o alheador _(não al_he,ador) á 
,ou validade. Ahi está a distincção ·entre autoria está prevenida no a·rt. 1.251;). . 
fórma para a -prova :e par'!- a substancia do A ·Ls 126Ó a 1328 

.. contracto, que _o proJecto desconhecera no 1 · ' 
art. 142. . Art. 1260 e seg. Nem a respeito do c~n-

0 arrependimento é possível si pela don- tracto de compra e de venda, nem a respe1to 
venção ou om·virtwdé d:e lei, o instrumento de outros o projecto tratou da lesão enpr-
era da substancia. do · contracto; e neste me, ou enormíssima, o que parece uma la-
easo como exigirem-se indemnizações pelo cuna. . 
arrependil1fento de contracto, que não che- ;Art . 1290. A proposito do direito de pre-
gou a ser realizado? Si o instrumento, po- sumpção, conviria consignar a obrigação, que 
l'ém, não era da essencia do contracto, siaão tem a União, o Estado ou o Município de of-
a.penas exigido para sua prova, realizado ferecer ao proprietario o immov_el ·_expro-
ticou o contmcto; do qual não é admissivel priado pelo valor da desapropnaçao, n~ 
que. un'la das partes se arrep:mda. caso do não se verificar o tim para que foi 
_Art. 1225. Eis a promessa, ou_a conven-- desapropriado. . . _ . . . 

çao do contracto fut,ur.o, que obr1ga a con- Art. 1304. A defimçao é defiCiente por-
tractar validamente sob1'e o objecto em que não contém o animo da libe1:alidade, que· 
questão. peste ca,~o, quando ainda não existe a palavra gratuitamente não expr1me. A 
o contracto detlnttJvo, que depende de forma deslocâçao de uma vantagem de um para, 
e~pecial, o arre:pendim~nto_;deverâ ser 'pos: outro patrimonio, CJ?bota _gratuita, :p~dq 
s1vel, salvas as mdemmzaçoes .- . · sign-ificar uma renuncia, e nao uma doaçao. 
- Art. 12k5. O pedido de valer a sentença H a ·doação · na · renuncia . de ser::tdões, de 
~~mo contracto de requisitos essenciaes·, que heranças e legados, da prescrlpçao llí\< re-
:n ao f0ram observados, parece-me o de uma miõ~ão de dividas 1 Em todos estes c.a.Eos o 
disr;ema judici~ria das prescripções legaes patrimonio do renuncian t~ perde. uma 
.para · dar-w v1da . ao , contracto, quo não vantaaem em favor' do patnmoDW do rem • 
.tinha existenc'a jurídica. metti<Io. > -
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E' doação 0 contracto pelo quaL uma 
pe~ oa transfere a outra por liberalidade 
causa do seu patrimonio. 

Art. 1306. Eu dirja antes: a cloaçtfo 11fío 
peTde o caracte?· de libm·alidade, etc. 

Art. 1307. Em vez de- as liberalidades-
diga-se as dov,ções . 

Al'ts. 1329 a 1499 
Art. 1. 331. Pàde elle pedi?· uma ~·educção, 

etc. 
Se.ria melhor dizer - póde este pedir a 

reducçã.o proporcional do preço. 
A:rt. 1369 . Qual será o lapso ele tempo 

relatJvamente c11rto ? 
Art. 1413. E o emprestimo feito a outros 

incapazes ? 
A.rt . l-42i. Não sei como e possa com-

pensar a re~tituição de depo Hos ; será pos-
siTel, quaildo muito, a retenção de um 
até a entrega do outro_, ou a exigencia de 
ca.uçiio. 

Art. 149Sl - J.'io si~encio do cont1·acto cabe 
ao editor, etc. Porq1w não se pm.mittir o 
accordo da" parte sobre este ponto impm'-
tante? 

A expres'ao sublinhada é do .PI'ojecto 
Coelho RodFigues. 

Arts. 1500 a 1562 
A1't. 1500 . egundo a. noção vulgar do 

oontracto de sociedade a. definição do pro-
jacto ~eria. deficiente... Para que a Bociedade 
se constitui~e não bastaria a combinação 
de esfol'\'0" ou recur os dos contrahentes, 
era nooessaria a. communhão de cousa8; . 
:~cum . est .social as. s-ins com·missione, dizia o I 
pre&dente FaTI't:l. , 

Art. 1'528, 4. 0 - :Hamui-tos casos em qua-· 
a morte, insolve.ncia, faillencia, ou incapaci--
dade de um dos socios ;não dissolve a socie--
dade, mesmo quando esta não for consti:-
tuida em fól'IDa de ·C:ompanhia. 

A hypothese do texto é .hoje a excepção e-
não a regra. . . Poder-se-hia, entretanto.-
accre.scentar ao :n. 4 - salva disposição do 
conh·acto ou estat,u.los em contlrm·io. Vide-· 
arts . 1531 e 12. 

A1't. 1537, paragrapho unico. - E' obsc).Iro, 
porque J'eferir a quota do soei o de industri<L 
sómente aos lucros e fructos dP capital dos 
outros socios ~ O socio de industha não deYe· 
ser obrigado a reposições por perdas ; porém 
esta idéa não esta consignada no paragrap.ho-
unico. 

Arts. 1563 a 1680 

Art. 1563. De ·__prejuizo, e nã.o de um.-
prejuizo. _ 

Art . 15 4. Como acerca do usufructo, con--
tem-se 'aqui, entre parentheses, no final do 
artigo, a denominaqão do instituto definido ! 

Art. 1602. Qual o artigo a que se faz l'e-
missão ~ 

Art . 1624. O projecto adapta- disposição-
do art. 262 do God. Com . Em direito cirtl a 
concessão do prazo ao devedor, sem consen-
timento do .fiador, nã.o importa.va na libera--
ção da. fiança. . . 

Vinníus Quest se"l. L. 2° Ga;p. 42. Toda-
via á, questão era controvertida, e parece-
convE~niente a sol:ução do projecto . 

~-\.1l lu6J. Arõit>·aclores não arbitras. 
Arts. Iô 1 a 1727 

Tam em não a.ra ..,im:plellill.ente a ,·eulli:;u- I Arii· 16"1. E' uma regra de direito d~""'-
ç«o da um fhn cot~umt_m o que ooracta.ri'Zàva, a • necessaria no codigo. 
sooiedade. m a obtenção de lucros com- 1 ~u·~· 1002. Pela. :primeira vez :regula-~e 
muns, para s.eJ."l"ID divididos entre o ' a ~ocin.- no 11.oo.so direito o :iàeto. da insolvencia do 
dos. Poi·êm esta :n(){<aO, que a..~anta ás sooie- de-ve~[or citil~ que o art. 240, n 5° e {lo do 
dades eomm.e.reiaes, ou ás sociedade ctm Reg. da 26 de abril de 1 55 !ndiooa para 
de JlroYei: - mat.e:riaes. não .ahrang.a as SG- eertof eft"ito~. :relativo it h-y:potheea. Sabe- e-
mredadoo lii\ter.a:rias, arti. "-ca.s, imlti.fiea: , que ;tt fallencia. ci-vil on: a. a;pplicaçio ao. 
:!Nlel'el\ · ' s, de mont2pio, ® caridade on de-v~or civil insolYente dos .fu vores da :thl-
l"cl.ig"oS'lll, e "Iilio pOO.em deixar de <>1»" eon- Ienei~t, é um _postulado da :iencia actual-
7de.rrul MO :sys::ema. do direito :priyado. C:halli» DesfeiUi1e..'1 en drm't compa:rê-1" vol.,_ 
f! Dr. Coolho Ro~.gu: _no a;rt. 65 de- m. 2'}' e oog. . , . . 

:fuün bem '&qiiella Im~ a:n 1m do oon1n.cto .A:ri;. 1600. 1IatOl'U\ dos creditas. Sffi'la. 
de :OOciedade~ O _projoo1t.o do Dr. Clo"tis Be- melht~r m:lgir-se a. represeutaQão do tre:.:-
-v.ilil.(]_rut .a lii:ID.plia de mO!io ma· oonrol"llle quar\<as dos C:l'edito eomo na, eonoordatas:--
aos :moldes das uon . "'W"aS da. ~ooiedad.e, amiey,-vei do oommereio. 
~do-3. ~ -ooml'n~ df.IS e..1"orrç&s t Ar'\'. 1708. Fica-lhe salvo o recurso d.e 
m:m-,s :s tii.'!Js f:fmtn-d.itntrt!s para a oottft;:f!D ilt1 agg~vo •. Esta e outras iüspo...'\igõe~ de pro-· 
~~ jiJ»rt ermJm~. Qual erlste Dos codigns, eesgo pOO.em-.e afigurar ofrensivas da com~ 
lfrz nm esrn ro:r, a wcliOOade é mn :m~ "tnm :peieneia, que a Constiw~.ão ~seg~ &OS.. 
:a~"[Jhl:a 1). Em!.dw, de regular o direito :pessoaJ:.-iMas, 
_Art. '500 - Em M.SG iirc il'flmiila é e:xpres- alêm de que ê duvidoso. · :p&• ooce ao pro-

;, o -vaga. Mellio"!l' :se iliria. - .1]0 silencio do etn;o. a mataria dos recmrso não a sna 
eoniraeio. ' fói·m~, não re :pôde- :recusar á. União Federal 
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a competencia de assegurar a efficaciadas 
instituições do direito pelos me~os que en-
tender convenientes. 

E' difficilimo traçar-se a esphera da acti-
vidade Ja União e dos Estados na promul-
gação do direito material e de processo; e 
que perigo enorme não ha em submetter-se 
a applicação dos institutos de direito á fórma 
de processo, que lhes quizerem dar as di.tfe· 
rentes legislações dos Estados ! 

Arts. 1728 a 1772 

Art. 17a9. A r!mitação a tres mezes de 
posse do inventariante é modificação do di-
reito existente, q11e a mantém emquanto 
dura o inventario. E como conciliar com a 
posse dos herdeiros a administração de in-
ventariante~ Bastaria para as necessidades 
da pratica, a posse estatuaria dos herdeiros, 
qual actualmen te existe, e o art. I7a8 re-
conhece. O final do art. 1741 contradiz o 
enunciado do art. 1739 nesta parte. 

Art. 1771. Disposição inutil. 
Arts. I77a a 1796- resta parte do projecto 

fez o autor modificações profundas ao nosso 
direito ac..tual, umas já acceitas por varios 
codigos, _e outras recla,madas pela evolução 
do direito. 

Assim que, o projecto supprime a inca-paci-
dade d:;s filhos espurios para a successão, e 
para tal fim equipara os fihos legítimos aos 
filhos naturaes reconhecidos; chama á suc-
orassão o conjuga superstite de prcferencia aos 
coJlateraes do defunto, e em certos casos com 
os descendentes e ascendentes; comtempla o 
irmão unilateral pela metade do quinhão de-
vido ao irmão germano; estabelece a sue-
cessão legitima collateral só até o 6° grão; 
consagra o direito de succes ão ao filho ado-
ptivo na fal.ta de descendentes ou ascen-
dentes. 

Nada tomos que oppor a estas inoovações, 
que a consciencia dos juristas presentia. 

Quanto á successão do filho adoptivo já 
dissemos relativamente éÍ adopção, instituição 
romana destinada á creação de família ou 
parentesco artificial, quasi semp1•e por intui-
tos políticos, e de cuja applicação pratica 
não temos noticia em nossa vida juridica. 

Art. 1776. A locução-sómente dos ad-
quiridos-é obscura. Fica-se na duvida se a 
regra procede ou não, quando a mulher tem 
sómente meação nos adquiridos. 

Art. 1778. Quando haverá desigualdade 
na quotas dos ascendentes? Quando repre-
sentados singularmente, ou para um casal. 

Art. 1781. Não vejo razão para preferen-
cia de adoptante aos avós naturaes na sue-
cessão do adoptado. 

Art. 1784. Muito bem. Si a herança le-
gitima tem ror substracto a unidade e soli-

Vol. li 

dariedade da família, ninguem póde ter mais 
viva consciencia dessas relações domesticas, 
na ausencia de descendentes e ascendentes, 
do que o conjuge do casal extincto pela 
morte do companheiro. 

Art. 1796. Deve-se acrescentar- nos 
te1·mos do a1·t. 1945. A razão é, que só os. 
descendentes são obrigados á collação, insti-· 
tuto que antes convém restringir do que am-
pliar, por que é antipathico, o.tfensivo da 
faculdade da livre disposição dos bens e dos: 
sentimentos de família. A doação a um filho 
remedeia ás vezes necessidades, que outros 
filhos não sentiam; <mtras vezes é o meio 
pelo qual o pae revela sua gratidão a um 
filho por serviços que outros não lhe qui-
zeram prestar. 

Arts. 1797 a 1973 

Art. 1797. A noção quo o projecto nos dâJ 
do testamento nada exprime. Qualquer escri-
ptura é um acto solemne e revog<wol. 

Art. 1799. O projecto acaba com os tes-
tamentos de mão commum, muito usado 
entre nós. 

Art. 1800. 4°, A viuva, no caso do ar-
tigo 265, não é incapaz de testar; só não o-
pôde fazer em favor do marido. 

Art. 1801. Porque não de outros lJens,. 
como os adventícios, uma vez que respeite 
no testamento a successão necessaria do pae,. 
ou disponha para o caso de vir o pae a fal- · 
lecer~ 

No direi-to romano e patrio, pelo qual o-
filho-família não pôde fazer testamento,. 
comprehende-se a excepção consignada no 
artigo, por que só are peito dos bens cas-
trenses e quasi castrenses, o filho é roput_ado 
pater familias. Mas o art. 1800 supprtme 
áquella incapacidade do filho familias, e a 
meu ver judiciosamente. 

Art. 1805. Cinco testemv.alws idoneas. 
Quaes as condições de idoneidade das teste-
munhas? Ou prevalecem as dos arts. 152· 
e 1820? 

Art. 1810. 2°. Sellado com o sinete parti-
cular do testador, como se devo entendet' 
pelo n. ao, lettra b. 

N. ao. Sob1·e o d01"SO. o auto do approva-
ção deve ser lavrado na parte exterior do 
·testamento fechado e sellado? Como fazer-se · 
ahi tudo quando ·é exigido 1: 0 auto de appro-
vação ? Si o testamento, porém, tom de ser· 
aberto para lavrar-se o auto em seguida, 
ou no reverso da ultima folha da cedula tes-
tamentaria, as expressões- no dm·so do papet 
ou do involuc1·o do testamento-vem augmen-
tar as duvidas que, pelos as entos da Casa da 
supplicação não ficaram completn:mcpte re-
movidas. Nesta-ma teria toda ambigmdade é· 
fatal. 
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, ·Art. 1811-E si o tabellião assim o decla-
rar, essa declaração suppre a da teste-
.munha ~ Muitas vezes se tem· suggerido a 
-duvlda. E, si uma 6a testemunha . assignar 
nelo testador, tal interferencia annulará- o 
testamento, ainda que ~ssa testemunha fosse 
presente a todo o acto ~ . . 
. Art . . 1840-Porque annullarem-se as dis-
posições para o suffragio da alma do testa-
dor, ou de terc.:;iros ~ 

E' uma pratica ióve~terada e pia, que não 
. G1f"ende interesse algum jurídico ou social. 

Art. 1841. O disposto no artigo deve-se 
. entender· do caso em que o t estador não de-
csigne o estabelecimento de caridade fundado, 

GU gue sa tenha de fundal'. 
Art. 1881. Filhos énda ncio concebidos? 

E si não forem concebidos, qui jtwis, quanto 
á instituição~ . 

Art. 1882. 1.0 E o conjuge ~ 
. Art. 1884. Faz do conjuge herdeil~o ne-

. eessario com os .descendentes e a~cendentes; 
conforme as distincções dos arts. 1776, 1777, 
1778 e 1984. . . · . . . . . 
' Art. I 907. A revogação do testamento 

.por escriptura publica não é adm.ittida em 
.nosso aireito, mas, par~ce razoayel. . 

Art. : 19)8 Requerer .... pm·a ordenar. 
Art . 1927 -;- 1!: os cJ'eclo?·es do herdei1·o-

extensão conveniente da facuíç!ade de rc -
·querer a partilha, e que se funda no. direito 
que tem o credor de exercitar em seu pro-
,-ve:to as acções dO devedor remisso. . 

Art. 1928. Em vez de- si os herdei1·os 
tive1·em capacidade dvil- deve-se dõ.zer si os 
he1·dei?·os estiverem rw ex e1·cicio. de sua wpa-
d dade civil. · · 

Art. l 930. Em vrz de n<io tem capacidade 
.f?.widica - nao tem o exercicio da capacidade 
j w ·idica. · 

São cousas muito diversas ter capacidade 
_jurídica ou o exercício da capacidade ju-
-rídica. 

Art. 1932. Supp1•imam-se as pala.v.ras-
·V ?'ecu~·so . da. 

Art. 1937. Neste caso, que c o do· 
art. 1790,_ a hQrapça é " arrecada, inventa-
riada e liq tiidada na" fôrma das leis fiscàes . . 

Art. 1954. Deve-se entender- si forem 
confessadas; ·<lo contrario . far-fje-hia um 
pagamento coagido independente de acção e 
sentença. 

Termino aqui as annotações ao projecto 
Dr. Clovis Bevilaqua, obra. de grande mere-
cimento, . 

O exame de um projecto do Codigo Civil 
demanda o e.>tudo aprofundado de todas as 
ma terias ·do codigo na situação estatística 
do direito patrio, e en:i éonfronto com as 
disposições semelhantes das legislações mais 
adeantadas e com a doutrina jurídica em sua 
evolução constante. . 

Trabalho desta natureza não poderia ser 
'regularmente acabado no prazo .de tres me-
zes apenas, e·por_quem, do sciencia ·e.s.cassa 
aliás, foi sempre intenompido pelos afazeres· 
do um escriptprio forense dos mais frequen-
tados e por muitas outras o.ccupações. 

Tive que annotar o projecto de codigo do 
illustrado Dr. Clovis Bevilaqua · quasi '.que 
exclusi-yamente com os minguados subsídios 
dejurisprudencia já adquiridos ].la minha 
vida de magistrado e do fàro, c que me pu-
dessem accudir á leitura pouco meditada do 
projecto. 

Peço, pois, ao meu rgregio amigo o Sr. 
Presidente da Republica e ao digno SI'. Mi-
ljlistro dos Negocies da Justiça, que relevem-
me as imperfeições deste trabaJho, do qj.Ial 
não me incumbiria, sinão por ord'em su_pe-
rior, e no intuito de collaborar em serviço 
fublico, que reputo de importancia capital. 

Sinto não ter correspondido, como espe-
ravam talvez, á honrosa confiança delles; 
filas_ no curto prazo de que . dispu~, cmpr.e- · 
15um quanto esforço me fo1 poss1vel para 
~ervir ao Governo com toda a lealdade. 

S. Paulo, 24 de abril de 1900.-. Dr. M, A. 
p um·te de A"fvedo. 
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DO 

Supremo Tribunal de Justiça do Estado. 
do Maranhão · 

Surrerior Tribunal de Justiça. do Estado do 
Maranhão- S. Luiz, 4 de junho de 1901.-
Exm. Sr. Dr. Carlos de Novaes, mu'ito di-
gno -1 o Secre1ario da C amara dos Deputados 
-Em resposta: ao V08 SO officio de 12 do ja-
neiro do corrt>nte anno, com o qüal remet-
teste-me exemplares do projecto do Codigo 
Civil em discussão ne>sa Camara, afim de 
que este tribunal fizesEe sobre o mesmo as 
observações que julgasEe convenientes, tenho 
a honra de passar ás vossas mãos o incluso 
parecer forínulado pela con1tnissão de mem-
bros do tribunal, que para isso foi nomeada. 

Saude e fraternidade. -José Mariáno 'da' 
Costa. 

Pa1·ece1· sobre o projecto do Codigo Civil em 
discussc7o no Cong1·esso Nacional, ap?·esen-

. tado pela Comm1:ssao do Supe1·io1· T1·ibunal 
de Jtvstiça do Estad,o do :McwanhcYo. : 

A inadiavel necessidade da promulgação 
do Codigo Civil, h a 77 amios promettid'o á 
Nação Brazileira, foi a primeira considera-
·ção que pesou no espii•ito· da commisEão 
abaixo assignada ao iniciar o estudo do 
prôjecto do Codigo, · subniettido .á discussão 
no Congresso Nacional e· pela illustrada 
Mesa da ·camara dos D.eputados, de accordo 
com o art. 1 o § 77° do seu Regimento es-
pecial, enviado ao Superior Tribunal de Jus-
tiÇa deste Estado, afim de que este remet-
tesse 'á _Secretaria . da mesma Camára as 
emendas e observa·ções.que julgaEse conve-
nientes. · 

Si a consolidação do Direito Civil Brazi-
leiro era, no regimen decahido, um serviço 
.que se impunha como garantidor da liber· 
rlade pditica; havia-despertado o interesse 

da quasi unanimidade dc.s juriscon sultos pa-
trios ; e tinha dominado até a consciencia 
popular; depois da Con.~tituiç·ão de 24 de Fe-
Yereiro, em que se assegura a tod os os re· 
sidentes no Brazil, sem distincção do nacio-
nalidade, a inviol<~bilidado dos direitos con-
cernentes· á :liberdade, segurança indivi~ 
dual e á propriedade, qua,lquer obice que ·se . 
pretendesse crear a essa consolidação seria 
uma obra impatriotica. 

O direito civil actual, Cl,lja principal base 
está nas Ordenações do Reino, compiladas 
em 1603 para uma nação que já as rejeitou 
por anachronicas, e cujos preceitos poste-
riores são encontrados até em avisos minis-
ter~aes, representa um' verdadeiro chá os, em 
qNe ás vezes se perdem .as majs esforçadas 
intelligencias, e, certament-e, Iião póde -hon-
rar a nós mesmos. 

Ampliado e!Ie a todos os éxtrángeiros re-
sidentes no Brazil, mui:r saliente se torna 
esse ponto turvo que desdoura a éivilisação 
patria. - . 

Em 1894 a Legação Argentina pedia áo 
Minis:ro das Relações Exteriores, e · .este ao 
Ministro da Justtça e · Negccios Interiores 
que lhe informasse ~i estavam em vigor as 
disposi.ç'ões dos ,arts. 711, 712, §§ 1 o, 2°, 3°, 4° 
e 5°:713, §§lo', 2° e3° ; 714, §§ 1°_, 2°, 3°, 
4° e 5° . 728 §§ 1 o 2° 3° 4° 5° 6° 7° 
e 8° ; 6S8 e e9s do proje'ct.o do Codigo Civil 
do Dr. Augusto Teixeira de Freitas, e, no 
caso negativo, quaes as que regulavam a 
materia de escripturas publicas. 

O Ministro da Justiça, em estirado aviso, 
que tem a data de 6 d(é julho desse anno, 
bem ou mal respondeu a essa consulta fun-
dando-se emle:s, nas ordenações e até em 
usos o costumes inveterados! 
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1nentares, para o official do registro civil e 
o j.uiz,. nos casos de in.fl·acções ahi especifi· 
cadas; finalmente, os arts. 400 e 401 esta-
belecem a. fórma do processJ para o divorcio 
por mutu:o consentimento. 

Comprehende a Commissão que difficilimo, 
-si não impossível, é traçar a linha divi!loria 
·exacta entre o direito e o proces5o, e justi-
fica o procedimen \o dos revisores do projecto 
do codigo pela consideração do qtte, tratan-
do-se de constituição da família, a lnse de 
todo o organismo social, e dos actos que se 
prendem á sua estabilidade, qüizeram elles 
·deixar fix:adas no Codigo Civil regras que não 
pudessem ser _alteradas pela disparidade e 
variedade das legislaçõe3 esta.doaes, man\en· 
do-:ts uniformes para todo o }Jaiz. 

Mas, o systema adopt<tdo pela Constituição 
Federal se oppõe a tal procedimento, pois 
:ao art. 34, n. 23, rompeu a unidade da legis-
lação civil, dando á União a competencia 
para legislar sobre o direito civil, commer-
·cial e criminal da Republica, e o processual 
da justiça federal, e aos Estados o de legislar 
sobre o direito processnal. 

A commisslo entende que a unidacle do 
processo e tamb3m a da magistratuea sl.o 
·condições necessat•ias p:t.ra a mauntenção da 
unidade do direito privado, mas perante o 
direito constituído cala esta sua convicção, 
;para declarar apenas que, po'r maior exten-
são que se dê á competencia da União, ella 
.não poderá abrangel' os actos aponta1os, que 
:São meramente de fól'ma de processo. 

Art. 272. «E' annnllavel o ·casamento 
·c<mtrahido com infl'acção de qualquer dos 
ns. 9 a 15 do art. 226.» · 

Concebe·se que seja ano ulla velo casamen ~o 
[lOS casos dos ns. 9, lO e 11, ist0 é, quando 
se trata : 

a) de nubentes coàctos, inclusive a ra;Jtada, 
·emquanto nã.o estiver em logar seguro e 
'.t'óra do pJder do raptor; 

b) dos que estiverem sobre o pa.trio podee 
otl sob tutela otl cul'atela, emquanto não 
Ttiverem o ne~e3sal'io consentimento ; 

c) das mulheras menores de quatol'Z3 au-
[JOS e dcn homens de deze;eis. 

Mas, quanto aos outros casos do arl. 22ô, 
.acha a Commissão rigoro3a a disposição do 
.art. 272, maxime esktndo e;tabelecid ~ts, nos 

. .arts. 287 a 289, pelíl.as para as raspvctüvas 
1inft•acções : 

-0 villvo @U viuva, que tiver filho do 
conjuge fa.llecido, e qlle se casar sem te1' feito 
inventario de.3 b3U3 d0 ca.s:tl, perderá em 
pro;veito d@s filhos, a quem devia dar par-
tiiha, dous terços dos bens, que lhe deveriam 
.caber no inventario do . casal, e o di!'eito do 
.nsufructo nos bens dos mesmos fill10s. 

-A mulher viuv.a o:.r seQaraJda do marido 
;por nullidMe 011 a.nnuUação do casamenb, 

que se casar antes de 10 mezes depois da 
viuvez ou da separação, salvo si nesse prazo 
der á luz algum filho, não poclerct testar om 
favor do marido, nem fazer valer t esta-
mento anterior em favor deste, nem com-
municar com elle seus bens, p1·esentes ou 
futuros. 
-0 tutor ou procurador,seus descenuentes, 

ascenclentes, irmãos, cunhadas ou sobrinhos, 
que s3 casar com a pe3soa tutelada ou cura-
telada, emquanto não cessar a. tutela ou 
curatela, e não estiverem saldas as respec· 
tivas contas ; e o juiz ou escrivão e cus 
descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados 
ou sobrinhos, com orphã ou vi uva da cir-
cumscripção onde um ou outro tiver ex-
ercício, salvas as ex:cepções dos ns. 14 o 15 
do art. 226, ficarão sujeitos ao regimen da. 
separação, e não pocleeão receber o conjuges, 
um do outra, cous1 alguma pol' doação ou 
testamento. 

Si estas disposições não são sufficientes 
para impedir os casamento3 nos caso3 figu .. 
rados, que tratam, aliás, de meeos impedi-
mento:, 1:mpeclientes, certamente a. perdpe· 
ctiva da aunullação do acto não tertl. mais 
efficacia, podendo, ao contrario, se l'vi.r para. 
affrouxar htços que a lei deseja garEmCir e 
solidificar. 

Art. 394. Parag·ra.pho unico. <<O vinculo 
conjugal ê perpetuo e indissolu vel, e só se 
rompe pela. morte de um dos conjugas ; não 
send1 applicavel a este caso a pl'esumpção 
de que trata o art. lO da parte geral.>>-

A Commissão, em sua m9.ioria , pensa de 
moclo contrario; mas, não pretende reeditar 
os argumentos que em fcwor de sua oplni1o 
teem sido aclcluzldos por sociologos e juristas. 

«O direito é indifferente, observa P. Co-
gliolo, tanto a indissolubilidade do vinculo 
conjugal quanto ao divorcio e quamo ainda 
ao instituto da sep:tração; e é indifferen te no 
sentido de-que um:t. ou outra cons1. <leve ser 
acceita, não por mo ti vos jurídicos, m:J.s por 
mo ;i vos de opportunidade, s0ciolog icos ou le 
moralidade publica.»- Filosofia del cliritto 
p1·ivato § 30. 

Mais social do que ju·ridica, a questia do 
divorcio já entrou no corpJ do nessa di.reit@ 
cJm o decretou . 181, de 24 de janeil•J de 
1890, mas teve alli uma s0lução incompleta, 
a mesma qtle foi transplantada para o pro-
jacto em discussão. 

A dissolu~"i.o do vinculo c@Djugal é uma. 
consequencia logica e necassaria do divorcio 
entre os coujuges, dadas as c:t.usas que detel'-
minam est3 - de impossibiU.darle de vida 
CJmmntu . 

Separar os corpos, partihhat• o.:J bJus, dividi·r 
os filb.os,atê proMbir á mulher condemuada na 
acção de divorcio de usa.r do nome do marido, 
mas,conservar ind~ssoluvel o laço que ligava 
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~--------------------------------------~------------
os conjuo·as é um1 tris5e reminiscencia do re- ads. 7°, §§ 7° e 14, refeeindo--sa aos que pre.-· 
aimen tileologico social e que não se comp::t- cinm de con3entimento, usa das expressões: 
dece com a in3éituiçlo dJ cas::unant•J civi l, as pessoas qu3 est ·::vuem sob o podei· de outrem· 
modelacla com ) deve see. pela ol'ienéaçã.o da -supprimento .d'J CJJ.santimenéo daquella:>-· 
actu:tl orn·anizaç1o i):J!i tica, é "tan at ;el1 tado sob cL~jo pr;der estiverem - pessoa, de cujo . con -
cantra a roJrJ.Iilàde public .~; pJlos elfeibs sentimento depender um dos contrahente.>. O 
que prvduz o sio conhe~idos, dJs qua.es tal- pt•opeio autor elo proje~to do Codigo, em suac 
vez o menos nJci YO 'é o do ab:tstal'.:l.amento obra preciosa « Dil'eitJ ch Familia », nota 4, 
das descencia, . ao c:1.pitulo 12. acceitaY~t es;;a interpretação. 

A maioria da Cvmmissão nã'J lembi·a in no- E::;sa discus>~io, porém, -pei·deu a opportu-
vaçã.'J a lguma, limih-se a tira!' consequen- nidade, nem dell::t se qu21' occup::tr a Com-
cia-clo qu 2 j i. existe no cli l'eito civil b.'azilei- missão, que, citando o art. 471, desej:1 ape-
ro ; m::ts, p)L' pmn::tr assim, bmbem não esti nas salientar que, concedido por elle o patt•io-
de accordo com os motivos apt'e3ent:tdos.pelo poder ás mã.el .naturaes, uma, interpreta-ção 
projecto do· codigo, como fundi1mentos da rigoros::t. do artigo sub33quent3 poria. em du-
a.cção 'de divorcio. vid::t. a extensão desge mo:>rao poder, devido 

Alfectando à sociedade civil em sms fon- á expressão - direitos do pae - nelle em-
tes creadoras, a questão do divorcio revela- pregada. Parece á Commissão preferível a 
se de uma impm•tancia melindrosa ; por palavrap1·o,qenitol', de que U3a o projecto 
isso entende a mcüoria da Commis.;ão que as peimitivo em artigo correspondente a esse. 
cau3as. para a sua decret~ção devem ser Art . 688. A proposito de desapropriaçã() 
gmvis ima , rigoro amente observadas e ve· por necessidade ou utilidade publica, diz o 
rificada' por meio de um processo pondera- artigo citado que em caso de perigo iminen-
do e cercado de todas as garantias ; ma.s, te, como de guerea ou commoção, poder-
uma vez decretado, deve produzir todos os se- ha, independente de qualquer formalidade. 
efl'eitos , até o do l'ompimento do vinculo. toma1· posse do uso ou mesmo da propried.a-

Levada, já. por vezes, esta questão ao .seio de, liquidado o valor e pnh,:amente pago, ou 
do Congress r acioual, não logeou obter vo- depositado, salvo ao propretario reclaniaçã.o 
tação que lhe fizesse augurar um exito feliz, judicial ; e que nos outros casos o proprieta-
tl não abe a com missão se agora será ella rio será préyiamente indemnizado. 
dismltida; ein todo o caso lembra qne, d.e P arece que hou>e equivoco no _ primeiro 
accordo com o3 principio emittido , seria emprego do adverbio _é préviamente - ou 
preferivel alterar o artigo em di cu'3ão ~ algum lnpso de impressão, o que em todo o 
l'eduzie a cs~a.s tts co usas d' di1orcio : caso convém notar . para nào Qa.ssar desper-

cebido . Da. maneira. por que está, não ha 
I·" Adulterlo : dilferença de situnç.ão p:ua' o proprietario 
2." evicia u iojurü1 gt·nve: d fi 3." Abandontl voluntari do lar conjugall nas uas llypotheses guradas pelo art · 6 

durante doiil anno con ecut.ivos; poi~ em amba ha nece,.;üdade do pagament 
4." Condemnaç.ão do marido em qualqumt prévio; accrescendo que a liquidação do 

-ya.lor e es>e pagamento embaraçam a medi-
d ~ caso~ de lenocínio previsto pela lei da. dictada pela neces idade urgente, Ol'iunda 
penal. do perigo imminente. . 
· .Art. J <.trtiro preenche uma da.~ 

laeoo ~ .mai' ~en~·yeis do dii'eilo da. pesso:~o~; , 
" ' :beleoo que o iilho illegitimo não rec.mho-

eido pelo _p:a.l:l .flua sob o pod r da mãe. 
A. asp~.ão de Mello Freiee e Lafilyeite 

ia e conver en o em alguns espil'itos em 
"VN<iadeira oo.mpariha. pela 'nstentaçií.o da. 
do il'in.:t, .huj~ cDn 0 r.v.l.a. no p~'ôjacto do 
Oaili;, c·vil, e unn iu~erpt•amçlo e1J.uita.-
"tiva,, pelo prinuipio de hnmanidade que en-
eerrava, da opa· ·io p3iler da mã ~ na.-
im.".ws eomo r -tanm da oombin ção dos 
:tl"llS. ~-;o 14 e 1" do à.eera~n. 1 "l, de 2-! 
de • melro de · O. 

Com rel!fui 1t, "tMttUl iil d :impedi.ment 
para o ea.~anu:atr., e~ drecretQ ex\gia, nJ 
a; • 11-a.m ~ nub'ente~.menôm de ilt an· 
:n ~ e ·ores e 16 oa e 14, G eonssnti-
:mre.o.fu d,, miJe n;:t '!ll"81, ~iU:'<I.'Illllô o fi lho não 
li e~"] • d9 aoon oo do ]l'lrto _l}aJe - m-a;', no 

Ar ' . 739, 742 e 7-13. E~~cs artigo' refe-
r em-se á secção 5" do capitulo ll ; entretan-
to, está D) primeiro-secção 6'', úo eguudo 
- ;;ecção 4" e no terceiro - secção i". 

Art' . 06 a. 2.5. T1·atam e·5·" da empl.ry-
ten 'e e sub-emph:yteu;e·. . 

Ahi e;;t'\.o mantidas tojas a 'disposi.çõe' do 
direito vigenh, c m a.ugmento da contida nO> 
a .. rt. 82-l, q11) p:wmitte o res&a.te dos afora· 
mantos 30 a.nno" depois d3 constituidos, ma-
diante o p:l."'a.mento da qun.utia. que f<k ar-
bitrJ..da judi 1a.lmentf', i j<t n'i.o ~tiver de-
ermina.da ; dt po•ição Ed:J. tirad::~. dCJ 

art. 1.55-! do Godigo i vil Italiano, coü1 a dif-
ferenç-'1o de qu.e neste re~gatv pô"de dar a 
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todo o tempo, c se estipulada a b:ts 3 para 
es3eJim. 
· A éommi.ssito, porém; entende que a em-

phyteuse é uma imtituição condemna~la p3l0 
desusu ; fundando-se em nma ficção, náo 
pôde mais satisfazee ás exigencias do espil'ito 
moclerno e ás neces.,idades das s:;ci ed:1des 
cult.:ts. 

·Perpetua, como é c !la no actual dieei to, 
colloca o p eop t·Horio e o empllyteuta e:n 
uma posição incommoda c indctinida ; ambos 
são· senhot·es, pois ao pl'imoiL·o ó ·mantida ·a 
pr0pried<t'le da terra, c <1CÍ segundo se con-
fere um jus in 7'e aliena, com a faculdade de 
dar, vender, penllorn.e o gazo das teuas1· c a 
ambos pel'teoce, por .metade n. cada um, .o 
thesonr@ encontt·aclo ·no terreno empllytcu-
tico. 

D'ahi nasce uma confusão da direitos• 
cap:tz de produzir , demandas perturbadoras 
da paz elas f<únilias, necessaria á oeJem e {, 
tranq uillidacfe publicas . 
. - A emphyteuse, ele creação puramente ro-
mana3 prestou serviços <i, humanidade, atm-
vessando uma long-a vid<:t ; hoje· aba.ndonada, 
vae desappareceHdo elo quadro dos insmutos 
de elieei to c i vil. 

No Beazil vê-se-a apenas em uso nos 
aforamentos ele t errenos de m:trinha e ac-
cre3cidos e ele terrenos mumc1paes, em 
alguns logares . De contractos de emphyteuse 
entre particulares pouca not icia resta,. Nem 
póde ser de outra fórma em urna épocluo, em 
que se procura deixar circularem livremente 
os capitaes, sejam de que natureza forem. 

A Commissão, portanto, desejaria vee eli-
minada do projecto do Coeligo Civil uma tal 
instituição. 

Arts. 826 a 832. Em peiores condições do 
·que a emphyteuse está a superficie, de que 
tratam os artigos citados, e que ê ahi · defi-
nida -o direito de plantar, edificae ou as-
sentar qualquer obra ou usar da superficie 
do solo, não podendo durar por mais de 50 
annos. 

Deante desta definição, e excluiJa a diffe-
rença de prazo do contracto, que na omphy-
teuse é perpetuo e na superiicio é tempora· 
rio, toda a distincção a fazer-se entre esses 
dom institutos é capciosa.. 
· Mainz diz que o supe'rficiario t'3m o uso 

da superficie de uma maneira tão ab.soluta, 
quanto o emphyteuta o tem das terras afo-
radas. - Elements de droit ?·omain, § 238. 
Cujaccio procurava estabelecer a differença 
entre o contracto de superficie e o de em-
phyteuse, nos seguintes. termos : _Super.ficia-
rius accipit sblum ut · sup&~· redi(icet ; emphy-: 
teuta ttt 0,ret,~ colat, se1·at, plantet, supe1·ficiq,-
rius ha'bet jus in · superficie, · emphyteuta in 
SrXO f 

Não _ve;m, porém, aô caso, . estas indaga- ·. 
çõas, porque a superficie, que foi sempre 
potl.CJ frequente, c:1hiu depois inteiramerr.t e>· 
em desuso, como atte.s\~t l?. Perna. - L'en-
(iteusi nel diritto anticõ e mJde1·no n. 104. 

No Brazil ella f vi abolida p3la lei. n. 1237, 
de 24 do setembi·o ele 1864, que deixou d a. 
cuumerJ.l-a entl'e os dieeitos re::Les. · 

Consistindo . a ossmcia da super'ficie, ob-
serva Laf<oyettc, cín seu direito raat. tiran-
do-s.;-lhe essa natm·ez1, ell'a cleix'a de existir_ 
- Din~ito das coúsas, § 1° n: 25 e§ 179 n. s_ 

O decect ::~ n. l6::J A, d -~ l::J de j:~.neiro de 
1890, m:wteve a exclusão da supei'iicie cll) · 
rol dos direitos l\3aos ; e o projectJ primiti.vQ>. 
do Dr . Clovis não deu a e.> te instituto collo-
cação em parte alguma. 

Que interes~c .iuriJ.ico ou prJJtíco ha em: 
fctzel-o re3ut·g ir ~ 

A C:.Jmmís~ão pensa so'bi'il elle do mesmo· 
modo por que S3 m:wif'estou sobre ·a emphy-
tJuso. · 

Art. 9:J2, § t.o O projecto em discussão es-
tabeleceu a verelé:l.'leira clóutrina sobre a an-
tichrese, considerando-a uma ·especio_de di-
reito real sobre a_cousa alheia, _repudiando ,.. 
portanto, a opigião que della faz uma sim-
ples modalidade d0 .penhor ou da hypotheci1,. 
como queria o pro.jeéto Oocl·h:> Rodrigt1es. 

Por andar ella às vezes ligada á hypo-
theca, não perde a sua indepenelencia, nem 
deixa de reger-se por leis proprias. 

O que gal'ante o credor antichretico é oc 
dit·eüo de retenção que a lei lhe conflleo 
como me·.o de tornar effecti v o o seu j)rivi-
lcgio~·~ - Laurent, Dro:t Ci.vil, vol. 28. 
n. oo2. 

Si o immovel é alienado, o direito elo cre-
dor sobee o producto é o de um simples. 
chirogmphario. Dahi a clisp:Jsição do pa-ra.-· 
grapho citado consistente nestes termos : 

« Si porém (o cNdor antichretico) excutir" 
.o immovol por fttlta de pp.gameoto da divi-
da, ou permíttír que outro credor consumme 
a execução sam oppor ao exequente seu di-
reito de retenção, não terá preferencia sobre--
o preço.» 

Jl{as a phraso-3i o crcJor excutir o irnmo-
vel póde dar logat· á duvida, qual a de sup-
por-se que es3a. excu3~ã'J venha de dieeito 
sobre o mesmo immovel, quando seu pri-
vilegio é s::~mentJ sobe a os fruc~o.3 e rendi-
mEmtos. . 

Conipeehende-se queéssa disposição refere-
se á execução da divida, que tra:z como con-· 
sequencia a penhora e a aJienação do _immo- -
vel ; por isso a Commis.são peeferiria a ex-· 
pressão consagrada no art. 9 l 9, § lo do pro--
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jecto do Dr, Clovis. Si, porem., exewtar o 
-devedo1· poi' falta de pagamento da divida, 
.etc. 

Art. 957. A hypotheca é indivisível-art. 10 
-do decreto n. 169 A, de 19 de janeiro de 
1890; Lafayette, Direito elas causas, § 176. 
E~sa indivisibilidade consiste em que o 

.immovel ou immoveis hypothecados e cada 
·uma de suas partes ficam sujeitos á divida 
-toda e a cada uma di.ts fracções della - est 
•tota in tato est i:n qualibet parte. 

Deste principio r esulta que na hypothese 
·de mais de uma hypotheca sobre um mesmo 
.immovel só o pagamento de todas libera. o 
immovel, que sub3iste gravado até a defini-
tiva e completa solução da ultim'1 divida 
garantida - decre to n. 370, de 2 de maio de 
1890, arés. 217 e 218; Didimo, Direito hypo-
;theccwio, n. 290. 

Consoante a esta doutrina diz o art. 957 : 
. << Na hypotbeca posteeior não p5de ser es-

:ttpulado praoJ que termina antes do venci-
mento d:1 anteri:or.» 

Mas accrescenta : 
« Fica, porém, livre ao segundo credor 

'flx:ecut:J.r a hypotheca, indepandentemente da. 
intervenção do pr imeit·o, qw:mdo este não 
·-tenha tcsado elo se~~ direito.» 

Aclmitta-se o ca.so ele dua.s hypotbecas con-
stituídas sobra o mesmo immovel, e ajusta-
-do por pre3taçõa.'l o pagament"J da amb:~.s ; 
.as presbções da primeira são pagas pon-
.tualmente, venca-se, porém, a segunda hypo-
Tiheca pela falb. do pagamen~o de uma 
Jlrestação. 

Q~oicl ? · 
O segunJo credor peecis1, p1ra executar a 

thypotl1eca, da intervenção do primeiro· mas 
·dispansa es3a intervenção, si este na~ uso~; 
do seu direito. 

Nc\ hypothe Jo figurada de nenhtrm direito 
tem a usar o peimeiro crador, qu3 recebe 
_pontualmente as prastações . 

O segundo credor pôde executar o immo-
-vel até solução final da divida~ No c::tso 
affi.rmati v o, a que ficará reduzida a situação 

. do primeiro 1 
~eve-se reputar vencida hmbJm a pri-

n?-e~e~ .h_ypotheca, attento 0 priactpio de ia-
. dtVISihtlldade expo3to, p1.r.t o- fim de serem 
. sol vida:; as du1s obrigaçõ33 hn~thecarias 'I 

Parece que a a:ffirm'l.tiva é o meio de ra-
solve·I~a duvid .t, pois no projeet0 em discussão 

· etla l!ão te~ soluçãJ, m:txim3 dispe-usaado 
o a1't1go citado a intervenção do pl'imeiro 
credor, q~tan:lo este n@ tenha ttsaclo do seu 
-cli1·eito. 

Art. 970, 2a. parte: «Subsistem, posto que 
sem o nom3 de hypJtheca, as obrigações 
reaes que a favor de certos creditas o Co-
digo Commer.;ial estabelece sobre navios e 
meecadorias. » 

Estas medidas não satisfazem ao desen-
volvimento progressivo do commercio marí-
timo moderno, e muito menos ás nocessi-
cla~es do arm1dor que, para procurar -o 
adtantamento de fundos de que necessite 
para fazer_fa.ce ás. despezas de equipagem o 
da navegaçao, precisa de o1ferecer ao credor 
uma garantia real. . · 

Os privilegias, de que trata o Cocligo Com-
marcial, são os definidos nos arts. 470, 471 e 
474 em favor de certo3 creditas sobre o 
peeço da emh1rcação ; e, comquanto no 
art. 470 sa falle de hypotheca tacita de cra-
doras,-não se deve entender que ahi se trate 
do direito real da hypotbeca, de que vem se 
occl!p::tndo a Commissão, pJis, no proprio 
ragimen do Codigo Comm3rciaL esse dieeito 
só se e~ercitava sobra bens de ráiz (art. 265}, 
e as embarcwções eram reputadas bens mo-
veis ( aet. 478). 

Não yê a Commissão uma razão forte p.tra 
que_ delXe d9 sei' consagrada em lei a hypo-
tbecn maritima, como chamam os francezes, 
ou naval como a appellidam os italianos. 

~\..o parlamento feancez, dizia em 1874, 
Gr1vard, o relator do projecto que se con-
1veeten na lei de lO de dezembr'o desse anuo 
fél bre hypothecas mal'itimas : ' 
. « O commercio marítimo_ exige capitaes 
Importantes ; na constmcçao ou na compra 
,de seus navios, e na armação destes 7o ar-
mador empenha muitas vezes uma porç.õ;o 
no ta veL de sua for tu na. 

« ..• Para o industrial ou o commercümte 
orclinari:o, a le-i multiplica 03 meios de cre-
cli~o ... IH'esta-se a combinações tiducia.rias 
,de grandt;~ auxilio para o negociante, que 
lhe parmlttem, nos momentos mais difficcis 
procurar mais facilmente os fundos de qu~ 
tem necessidaâ.e. 

« 0 commerúo m:1~itimo nã::J part.icipa 
~cssn:s vantagens; a let que o rege e feita de 
t1l forma, que de todos 0s meio~ de credito 
real. que organizou, nenhum póde convir aos 
,navw.l. Como moveis, não podem ser hypo-
thecado3, P?~em. ser d'•d:.Js em pe.allor ; 
mas, as cond~~oes as q-ua.es se acha subordi-
nada a validade elo panhor são de tal natu.-
t'eZ'a! que esse recurso torna.-se pura-qJ.ente 
,no:~nmal: O e;·edQ.t', para ter o beneficio do 
:_prLvilegw,. deve fic·llll? na posse do o.bjcc.to. 
penb!@rado-. · 

~ ..• O priDprtetario >tê-s.e despojado dt;~ 
pbJeeto ~0 pc;m.hor e privado do instrumento 
)leeessa.rw. á,, sua ]fld>u-stria, <M>· passo que Q. 

rredor obrigado á despeza.s da guarda C _CQll.-
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servação custosa, cxperiment<L um sel'io om-
lJaeaço de uma posse, do quo não pôde tirar 
provoil;o. 
· « .•. A hypotheca 6 a base do credito real 
em matorüL immov(ll. . . Mas conceba-se 
uma espocic particular de moveis tão facil 
de individualizar como os immoveis, á qual 
se possa, além disso, adaptar um systema de 
publicidade tão completo, tão amplo e tão 
seguro como o que funcciona em materia 
immovel, em vão se indagaria por que mo-
tivos, jurídicos ou economicos, a ella não se 
poderia applicar o beneficio da hypotheca. 
E' este o caso dos navios. A lei deu-lhPs ao 
mesmo tempo um estado civil e um domi-
cilio ao qual ficam adstrictos. mesmo em 
suas mais longínquas peregrinações . 

Com taes elementos é facil constituir a 
publicidade hypothecal'ia, e, si assim é, nada 
se oppõe a que os navios possam ser hypo-
thecados. » Alauzet, Comment. ele la loi su1· 
Z'hypolhegue maritime ele i874. 

Em França el'Sa lei so1Ireu numerosas e 
importantes modificações com a de 10 de 
julho de 1885, que. a abrogou. 

A hypotheca sobre navios é desde muito 
t01npo usada. em grande numero de paizes 
mari~imos. 

Na Ingla.tcrl'a , o armador tem o direito de 
bypothocar o seu navio em virtude da lei 
sobre a marinha mercante de 10 de agosto 
de 1854. E' applicação do m01·t-gage aos 
navios mercames. 

Nos Estados Unidos da America do Norte 
ha o nw1·t-gage dos navios, regulado por um 
<teto do Congresso Federal, de 29 de julho 
de 1851, e muito mais usado aind<L do que 
na Inglaterra, como informa Pierre de 
Gontile, De l'hypotheqtte mm·itime, Introd. 
§5o. 

No Canadá a hypotheca sobre os navios 
está cansagrada no Cocligo Civil de 1866, 
arts. 2374 e seguintes. 

«Na Allemanba, como affirma Piorre de 
Gentile, não se encontra a hypotheca marí-
tima na lei federal applicavel a todo o paiz; 
a legislação de cada Estado a ella se refere; 
e naquelles, onde existe, não importa uma 
derogação ao direito commum, porque na 
Allemanha os navios são immoveis, e, como 
taes, submettidos ao regimen dos immoveis 
em ma teria hypothocaria. Só Mecklembourg 
consiclera os navios como 'llioveis. » Ob1· . ci~ .. 

N•t Italia haviu. o penhor mal'itiroo, tn<tS 
ficava a. sua valid<tdc dependente do uma 
transfel'enc ia (le posso fictícia, e que consis-
tl<t em installar- se a bordo do navio penho-
rado um guarda, que podia ser o capitão, 
si este não fosse proprietario ou co-propric-
tttrio do mesmo navio. A necessidade do 
guarda desappareceu com o Codigo do Com-
mercio de 1882, tornando-se o peguo navale 
uma verdadeira. hypotheca. 

Na Russia, com o nome de hypotheca ma-
rítima, existe uma inst ituição de caracter 
mixto, participando ao mesmo tempo do 
contracto de emprestimo a risco e de hypo-
theca propriamente dita. 

Na Belgica existe a hypotheca marítima 
creada pela lei de 21 de agosto de 1879, 
haurida em grande parte da lei franceza de 
1874. 

No nosso direito marítimo, como no ela 
:Austria e da Hespanha, existe apenas. o em-
prestimo a risco ou cambio marítimo, de 
que trata o art. 633 do Codigo Commorcial, 
com hypotheca especial, diz este artigo, ma.,; 
para o fim ahi determinado-riscos do mar. 

Pothier definia es~e contracto-« aquelle 
pelo qual um dos contractantes empresta ~L 
outro uma certa somma de dinheiro, soll 
Qondição de que, em caso de perda dos eJiei-
tos, sobre os quaes essa somma 'foi em-
prestada, acontecida por algum risco do 
mar ou acciclente de força maior, o em-
prestador nada poderá repetir além do que 
restar; e no caso de bom exito, ou naquelle 
em que este não tivesse tido logar por 
vicio da causa ou por falta do capitão ou 
marinheiros, de ser olJrigaclo o ·tomador a 
restituir ao emprestador a so,rnma empres-
tada, com os juros convenci o nados pelos 
riscos a cargo do mesmo emprestadm;. » 
( CEu'Vres. vol. 5 p. 345. ) 

Semelhante meio de credito envolve uma 
garantia medíocre ; e por sua parte o arma-
dor precisa de um meio de credito ãe uso 
mais regular, mais frequente e menos alea-
torio, que só enc.ontrará na hypotbeca ma-
rítima.. · 

Não pareça de3locada esta questão aqtü. 
A Commissão não julga sufficiente os privi· 
legios apontados pelo artigo do projecto, 
quo analysa, e, além disso, toda a hypotheca 
deve reger-se pela lei civil. 

Na Hollancla, comqlianto os navios sejanr 
reputados moveis, são susceptíveis do hypo-
theca. 

· O illustrQ professor da Universidade de 
Pisa, Gianquinto, em sua monumental obra 
-La ipoteca navale-reduz a quatro os argu· 
montos .que sé levantam contra a hypotheca 

Na Súecia, o navio é movel, mas o cocligÔ 
marítimo de 23 do fevereiro de 1864, per-
mitte hypothoca sobre elle, o que constitue 
uma excepção importante aos princípios das 
leis suecas, sobre hypotheca, como diz K. 
cl~Olivécrona, citado por Gentile, 

v~I. n 

naval, como elle a qualifica, preferindo es t_a 
denominação á de marítima, porque a pri-
meira se limita ao navio e seus acccssorios 
ao passo quo <\ SQguncla se estendo _a outros 
objectos ~ujeitos aos riscos e simstros de 
mar, 
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A Commissão apecciará om rapicla. syn- não é sempre uma immohilidade natural 0 
thcse esses argumentos. _ physica. 

O primei1·o se funda na natureza movei do A ficção equivale juridicamente á verdade 
navio, debaixo do ponto de vista jurídico. das causas c dos fctctos. sempre que a lei a 
O navio é uma cotJSa movei. isso n_ão se opponlla, diz o fe. 136 Dig .. De 

Quasi todas as legislações marítimas teern r·e,r; . Juns. 
proclamado este principio. O segundo argumento é tiL·ado ainda da 

Ora, a hypothcca reclama, condição es.;;en- natur.eza movei do navio, debaixo do ponto 
cial, um bem immovcl. Logo não pódc ter de VJs ta da segurança de ütcto. O credor 
por objccto um navio. . ordinario tom a smt ga.rantia li"'ad<t ao solo 
· E' exacto que uma das condições jurídicas com cuja, C3tabilidade conta; ~as 0 credo; 

da hypotheca, no direito moderno, é ,,, im- marítimo não pódo ter a mesma con:fiança 
mobilidade do objecto hypothecado; c quo em uma con strucção Dnctuanto. 
o navio, rigorosamente fallando, não púde . q seguro marítimo póde garantil-o conb'a 
ser reputado immovcl. c desde o direito os rnfol'tnnios do mar ; mas nuo o póilo fazer 
romaoo assim se t em ont8ndido- no caso de JJão haver se perdido o navio c 

Estudando-se, porém, o caracter de mobi- sim de sul)trctlliclo ter sido á pesquiza do 
!idade dos navios nos diveesos aspectos ju- credor. . -
ridicos, não se póde deixar de. reconhecer 0 .. \ sys1;cmas morlernos do rogisüo que se 
que ellcs não são puros moveis ordinarios, ref'c t•em {~ constrncção, <L nac 'onalidade ao 
como os productos cconornicos, ns merca- ·· movimento dos navios, dão ao credm· t~ntct 
darias e outras causas, mas constituem uma segurança, como si se teactasse de in:imoveis. 
cl~.ssc de moveis sui genel'is . · Um navio ,não póde desapparecee e occul-

Assim: ·tar-se facilmente como um moYel qualquer . 
a) Os navios ele guerra, na opinião unanime 

dos escriptores e segundo o direito das gen-
tes, conteem uma parte do territorio da 
nação a que pertencem ; levando alguns 
publicistas, entre os quacs Hello, I-Iantefe-
nille c Ortolan, esta doutrina até os ·navios 
mercantes; 

b) Os nascimentos dados a bordo, assim 
como os testamentos ahi feitos·, se r eputam 
actos passados no territorio do Estado, do 
qual kaz o navio a bandeira ; 

c) As vemlas judiciaes dos navios são su-
jeitas ás mesmas solemnidades ela arremata-
ção de immovel-Cod. Com. S.ra;6., art. 478; 
Teix. de Freitas, Consolid. das leis civis, 
art. 49.. 

d)· Por um principio universalmente ad-
mittido nas legislações e na doutrina, o navio 
vendido fica vinculado, pelos debitas contea-
hidos pelo devedor para com os credores ; 
entretanto, diz Gianquinto, a garantia do 
credor quanto aos bens moveis, . em direito 
cqmmmR, é limitada ao tempo em que os 
m9smos se acham no poder do àevedor. «Chi 
amate questo diritto con qualunquc nome 
vi piaccia, diritto di sequito, de pegno, d'ipo-
teca, o di particula?'e vincolamento; desso sará 
sempre una evidente prova che la nave 
non puó considerarsi como una cosa pura 
mobilütre.>>-Obr. cit., pag. 32; Cod. Bm~., 
art. 476. 

Não se diga, que considerar os navios como 
, immoveis será contrariar a essencia das 

causas. 
A lei póde, para certos effcitos, immo-

bilisar bens que por sua natureza · physica 
são mo~}lissimos ; e a immobilidadc jurídica. 

O telegrapho auxiliarh a pcsquiza por parte 
do credor. 

O tercei-ro argumento ba~êa-se na fragili-
dade do Davio c nos riscos do mar. E' im-
p:.Jssivel que um capitalista deposite con-
?!1-nça em uma garantia sujeita a taes 
f lSCOS. 

Confiam·se aos nav~o.s, para transportar, 
p.s pessoas, as fam11Ias, mercadorias de 
Jmmenso valor ás vezes ; as companhias de 
"oguros assumem os riscos, fazem-se con-
&eactos de ca~bios ~aritimos; porque não 
podem o.:; navtos servn· de garantia de hypo-
thecas ~ 

Accresco, como razão decisiva, q uc o 
~egn~·o marítimo póde . completar e>sa ga-
rantia, e pensa Gtanqmnto que ha indubi-
t~.ve l necessidade de a~sociar-se o contracto 
de scgur.:> á hypothcca marítima. 

O qua?'to argumento, finalmente, csttL na 
preferencia que, por lei, deverá sempre con-
ceder-se ,aos creqorcs privilegiados. São as 
obrigações reaes, de que falia o projecto 
constantes do Codigo Commercial. ' 

Ora, eii!te principio, indispensavel alüís 
em uma boa legislação, não póde deixar d~ 
tornar illu:;orio o diraito de hypotheca ina-
ritima-

D'ahi o orador perderá o seu beneêcio e 
muitas vezes a esperança do recuperar o s'eu 
dinheiro. 

A concurrencia de dons crcclitos, ambos 
garantidos por privilegias, não é novidade 
nas legislaçõr.s. Além disso, si o emprcstimo 
marítimo, que é o ponto mais forte do ar-
gumento, é anterior, o credor terá dclle 
scicncia. Si for constituído posteriormente, 
para reparos de avarias sobrcv:indas em · 



éODIGO CIVIL BRAZILEIRÓ 35 

viagem, terá a vantagem da consenação do 
objecto bypothecado. 

Gianquinto lembra como meio de vencer 
essa difficuldade o systema adop tado na In-
glaterra-segurar o credor bypothecario, (L 
custa do devedor, o seu et•edito contra. todo 
o perigo de perda e até de evicção por outro 
credito. 

judicial, quando o credor do credor se recusa 
a receber o pagamento. 

Reputar valido o pagamento feito v.o 
crod?r do credor, mas com <Lpprovação deste, 
a~m~ .t~-s.e ainda; mas autorizar a consigna-. 
çao J.ldiCta l no rar:o do 1 ccu~a daquclle, não 

Deante destas razões entende a Commis-
são gue, em vez da disposição citada, deveria Art. 1160. A dlsposiçi o deste a~tigo de-
o projecto consagrar esta: clara não· compensavei-3 as prestações de 

« Os navios, mesmo em construcção, são . cousas incertas, quando a escolha pertencer 
susceptíveis de hypotheca ; só pouerão ser aos dous credores, ou a um delles, como de-
bypothecados por convenção das partos. vedor de uma das obrigações, e como credor 

« As hypothocas sobro navios se regularão da ou tra. 
pelas disposições deste codigo, salvo 0 de- A esta disposição parece prel'erivol a do 
talli.e de medidas proprias, que constarão de art. ll51 do projecto pr·imitivo, que está. 
regulamentos ospeciacs. » de accordo com o direi to existente- Ord. 

Liv. 4, tit. 78, § 7; Lacol'da, Ob1·igações , § 78, 
nota 4, 

Art.~. 1006, 1007 e 1008. Estes artigos, 
tratando dos livros, que devem ter os car-
torios do registl'o predial, e do modo de 
e~cl"ipturar alguns, paeece <i Commissão quo, 
como . mataria regulamentar, deviam sm· 
dahi eliminados . 

Art. 1085. « E' V<Llido igualmente o paga-
mento feito ao credor do credot', o auctorisa 
a consignação judicial no caso de recusa. » 

Esta disposição não está no projecto pri-
mitivo, e a Commissão reputa-a uma inuo-
vação injustificavel no nosso direito. 

Lacerda, Obrigações § 73, considera. este 
caso o mais notavel do pagamento indirect'l, 
porque póde o doYed.or obrigar o credor a 
annuir ao pagamento, por exemplo, deposi-
tando judicialmente a quantia ou cousa. cle-
vid<L. Nesse pagamento, accrcscenta na 
nota 5, ha gesWo de n egocios, o está o acto 
sujeito ás condições de validade daqnelle 
quasi contr;·r-to. 

Si, na gestão de nogocios, os actos pr;tti-
cados pelo gestor 1iC'lm dependentes de <Lp-
provação do proprietario, aqui o credot• ; 
Mello Freire, que admittc o pagamento ao 
credor do credor, diz, entretanto, que <<si 
não int eress(!. ao credor quo se paguo ao 
seu credor, porque tinha em sou favor qual-
quer excepção, compensação, ou retenç,ã.o, 
neste caso deixa do haver desobriga.» l nstit . 
Li v. 4°, tit. 5, § 2°, in fine; 

Si é principio consagr·ado em todas as le-
gislações que o pagamento devo ser feito ao 
credor ou a quem de direito o rcp1·escni.e ; 

Si a oonsigna('ão judicial da quantia on 
cvusa devida tem logar quantlo o credor ou 
o seu legitimo 1·epresentante se recusa a rc-
cellel-a: 

Não vê a Commissão razão para se estabe-
lecer, no a.rtigo em questão, a consignaç..'io 

Art. 11 80. Conci !ianJo este a~·tigo com 
n. 1194, parece que lL clfo .. c <lev1a accros-
coolar: «os casos }lrcvü,tos no art. 1104.» 

A~t. 1418. IJa al1i um cno typogra r•llico: 
est<i, auno em vt z do amo . 

Arts . 1661 o 1685. O j_Jl'imeiro diz : 
«A estimação do gado no contraoto não 

importa a sua tr·ansfercncia ao par:ceiro ; 
mas é a base do calculo das reposições, que 
elle dever ao senhorio, pelas cabeças quo 
faltarem no fim do pt·az·J, ou na data da. 
r esc i~ão do con tracto. » 

E o segundo : 
-:-A osti~ac:ão do coni,J;acto não importa 

ahmentaçao do gado, mas quo todos os riscos 
dosto correrão por conta do parceiro,mesmo 
em caso de perda total e por !'orça maior, 
salvo clausula expre~sa em contrario.» 

Tratando do mesmo a:::surnpto, parece que 
deviam estar mais approximados,ena secção 
em que estcí. o segundo, si não fo:::se mellwr 
reduzil-os a um . ó. 

Art. 17i?2. O facto de se não ter veri-
ficado o risco, em ra7ão do qual so fez o se-
guro, nc7o exime o segurado de pagar o pro-
mio ostipula(lo, ob N·vaifas as disposições do 
diruitu mariíi mo sobre o estorno. 

Devo SOl' assim, c não r:ola aillrmativa, 
como está no projccto. 
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Ad. 175./. O lJoneficléleio do scgtu·o ele 
viil<L é ct·e1loe, pJl' dil'eito ):lt'OJ?r.io , do :Jegu-
rallor, desde a JnOl' Lc do lll itltmtlot·. 

U artigo citai.lo uiz que, qua,ndo as lJl'O-
;;L<I C'.ÕeS ao anoui Lladcs do seguro lwuvcecm 
om}ndido a.s legit ima'l dol her·deiros .n~ces
'Sat·ios es~cs só poderão !ta. ver do bcncfww.rw 
~ imp'ortancia do respectivo pr~jLlizo, . com 
os jLH'OS lcgaes desde éL mor·tc do 10st1tmdor. 

P<trece á Commissã·J que esta o as outras 
.disposiç'Oes do projecto não sat isfazem ás di-
versas relações de LlirJito creadas pel? con-
tracto de scgu~·o de vida ; c que sona. de 
.bom conselho a adopção das segmntcs regras 
constantes ela Consolidação do Dr. Çarlos ele 
Carvalho como complementares daquellas : 
' «Si o b~neficiario for determinadar!J.en ~e o 
marido ou a. mulher o o inst ituidor o o .. tro 
conjugo, applicar-se·ha,com !·elação ~ts joias, 
annuidades ou premias e ma.rs quantias des-
embolsadas pelo instituidor, o disposto sobre 
clocLÇÕes entt·e c:mjnges, art. ~258. . . . 

Si o beneficiaria for herdetro do mstltm-
dor ohrirrado <1. collação, devorá conferir 
sómonte "'o que ello tiver ell'octivamente 
dosomlJolsado o os juros lcgaos, desde a 
ttbor.tuea da snecossão, observando-se o diS-
posto sobre collaçõos.»-Al't. 1260 . ·. 

«Si o soo·uro, para o· ca.so de morto, t1vet• 
sid.o instit't'tido genericamen te em fiwór do 
outro conjugo o filhos, sómontc fará ~art.e 
elo patrlmooio o que corresponder ao elfectl-
vamento por ollc clespendiLlO ; o resto por-
tencerci. poe direito peo}Jl'io á viuva e 
aos desceoclontes, llm·clcieos necessarlos. » -
Art. 1261. 

« O direito elos crodot•cs elo instHuiclor se 
exer·cerá sobro as sommas que a mulhel' e os 
1Í.lhos ou out ~··os cle<;ccdcntes tiverem de 
1;esUtnie }JOI' e.IToi tb U.o doação ioofficiosa c 
da colLLção, ficando std v o o c.Lit:cito d~ .revo-
gação üoJ a'3 tos praticados em peeJmzo ou 
í'rauLle dos mesmoa Cl'Cclorcs.»-Art. 1262. 

« Os seu·nros cJm a clausula á ordem con-
~idecam-se parte comp ::montc do patrimon.io 
elo instituidor e potlerão validamente ser 
dados em penhor, cedidos ou transferidos 
nos termos elo respectivo contracto.»-
ArL 1.263. 

Art. 1777. A palavra clevodoe empre-
gada neste artigo dá logar a confundir-se o 
devedor principal com o subsidiaria, a que 
~lle se refere. 

Arts . 1796 a 1802. Estes ar1;igos conte em 
mataria meramente processual, na maioria 
ele suas disposições, e como taes parece quo 
não devem ter guarid<1 no Cod igo. 

Art . 1828. Em fhco deste artigo, que· de· 
cle~m q1te o Livl'O 3"-Das obrigações- nã.o 
coroprchondc aquollas q.uo procedem dos 
principias do direito pul?ll~o, parco~ que '~ 
l'OVisào nU.o dovicL ter elumnaclo do trtnlo re-
lali v o ús obrigações result<tntos de actos il-
licHos o c\rG. lôt49 do projccco primitivo, 
qtte diz : 

«A resp01is<1bilidade doa União, elos Estados 
e elos Municípios, a que se 1•eferc o art. 42, 
n. l, c1ue é o mesmo do pro,iecto em clis-
cussão, p6de provir de omissão do funccio-
m~rio no cumprimento elos deveres que lhe 
incubem ou do m<ío uso da po:rção do poder 
pub1ico, que lhe é confiada.» 

O art. 42 trata elas pessoas jurídicas de cli-
r·eito publico, e ficaria reduzido a uua dis· 
posição platonica, ~i n_ão lhe Pt:J.dessem ser· 
applicadas as prescnpçoes rol~t~vas ás obri-
gações r esultantes de actos ~ll1c1tos. 

Art. 1835. «No caso elo fernnenbo ou outra. 
o:ffensa <í saude, o 0f:rensor ioclemn·isar<l o 
o1rondiclo pelas dcspezas do tratamento . e 
pelos l]lcros cessante.> até o fim da mo~est1a 
o pagar-lhe-lla, além disto, uma somm~r&ual 
á multa do grcto médw ela. pena cnm1oal. 
corro.spomlente. » 

Nota. a cmmnissito que eJta ultima parto 
do artigo encerra uma disposição pouco 
.oxoqLüvcl, o quo será illusoria em alguns 
Céts9s, o vexa.toria em outros, sendo, como 
clovp se1', a muUa regulaüa pelo que o con-
clen:.maclo puder ganhar em cada dia por 
seu$ bens, . emprego, inclustrüt ou tt·abalho. 

Arts. 1854 e seguintes. Em alguns destes 
artigos sobre a cos~ão de bens lia muita ma,-
teri.a ele dieeito processual. 

Art. 1907. «Sondo~ mo:sma herança cha~ 
maslas sin~uit~n~ai?~nte varias pesso::ts.' será 
o seu d1rmto mdiVlSlvel, tanto a respmto ela 
pos~e, como do domínio, emquanto a partilha 
se rtão fizer. » 

Ahi devia :ficar a disposição ; no emtanto, 
accrescenta o paragrapho unico : 

«Cada um dos co·llerdeiros pódo nes;e caso 
pedil' a tota.liclacle ela herança, som que o 
derr)andaclo possa oppoe-lhe a excepção de 
que lhe não pertence por inteiro. » 

Es~a faculdade concedida ao co-herdeiro 
póclt- trazer perturbação á liquidação ela he-
rança e contraria uutras disposições do pro-
jacto . St o inventario dev0 começar dentro de um 
me2i, a cont<n· da morte elo autor da herança, 
e a partilha ser ultimada, dentr0 elos tres 
mcZ;cs segnintcs (a.rt. 2140); si o aet. 1906 
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providencia sobee quem deve ficar proviso-
riamente na posse e administração do~ bens 
communs até a partilha : em que caso virá o 
co-herdeiro pedir a totalidade da hel'ança em 
vista do seu direito indivisível, a não ser 
para, como disse a Commissão, perturbar 
a di.visão, que maris interesse lho pódo dar~ 

Art. 1913. A rcfercncia ahi folta ú ao 
art. 1908 o não 1898, como está. 

-Arts. 1941, 1942 c 1949. Estes artigos, 
entre outros, tratam da ordem da vocação 
hcrcdi.tar.ia. 

vida. ci 1ril, não ha raúio do direito pu. r a a 
sua exclusão desses testamentos, quando s5.o 
admittidas, col)lO testcmnnhas, no nuncupa-
tivo (art. 1987), nos codicillos (a;rts. 199,1 
e 19\:15), no feito em tempo de posto 
(art. 2000), no marltimo (art. 2001 ) c no 
militar (art. 2013) ; podendo até dar-se o 
caso de uma só pessoa, que póde ser mulllcr, 
as~ign~u· um testamento pelo testador e pela 
ontr<1 testemunha, qun.ndo não soubct•cm ou 
não puderem cscPcvce, c tambcm coino tes-
tomnnha (a.rt. 2001_, paragraplio unico). 

Pal'oco á Commissão ·quo era bastanto 
oxigil'-sc quo as testemunhas fossem ido-
nca.·, 

Não vê a ComHtissão razão para a exclusão 
do conjugo supcrstite da herança, em con- Ar!;. 2083. O art. 1882 do projecto pri-
currcncia com os descendentes (art 1941) e mitivo, correspondente a este, dizia que não 
com os ascendentes (art. 1942), quando tem podiam ser nomeados herdeiros nem legata:-
moíaç-,ão sómente nos bens adquiridos. rios o escriptor elo testamento, seus ascen-

A existcncta dos adquiridos .é incerta e dootos ; descendentes e irmãos. O projocto 
problematica, ao passo que a dos bens do em cliscus;ão apem~s exclue o oscriptoe do 
casal, os communs, não o é. _ ·testamento. E' preferível o r·igor da dispo-

Na hypothese do primeiro artigo, si os sição primitiva cmno um ante-mural cont;ra. 
adquirillos forem do valor lnsi.gnifica,nte ou qualquer exploração. . 
nnllo, o conjugo supcrstito tcrá ·ainda o uso- Art. 2l07. O n. 3 deste a1•tigo refere-se á 
fructo dos bens dos filhos ; mas no segundo filha-familia, quo se doshonestar.-C, ela Ro-
caso sofrrcr<:t uma preterição injusta. cha, § 355, n. 6 ; Clovis, Successües, § 30, · 

<<Na f<~Ha do descendentes e ascendentes, · . E' mu~to rigo~'osa os~a disposi9ão. O amor 
diz o art. 1949, sCJrão chamados á successão, trrcflcctJdo o a wexperwn01a d~t,]OVQU P?dem 
com o conjugo sobrevivente não divorciado, vence.l-a c .leyar a desho~ra ao s~w d.a 
os irmãos elo fallecido o os sobrinhos deste, f0m1ha. A vwt1ma nesta con,]tmctul'a ~maiS 
ctne concorrerão com os tios na. partilha da d1gna de lastt~na do q~10 ele clcshord~cao. . 
herança. A ord. do L1v. 4", tlt. 88, § 1°, nao const-

Não havendo irmãos nem sobrinhos a dcrava, neste caso, a filha desherdacl.a :c«~
hcrança. pertencerá por inteiro ao conj~tge pressa;mente ; c C. da. Rocha, loc. ci.t;:, :.corisi-
sobrevivo. » clcra Isso um argumento acl t13n·orem contra 

Qual 0 quinhão do conjugo sobrevivo~ Será os~eductores, ~ q~em se tirava fis~im a ?S-
igual aos de cada irlllão do fallccido ~ pmança d~ herda!·. - . ~ . ' 

Nos dons primeiros artigos citados se diz . ~areco á Commlssao que uma,.tal dtspo-. 
que esse quinhão será igual ao de cada filho Siçao deve~ ao m~nos, se~ attcnm~d,t. . 
ou de cada ascendente. « Ccss_ara essa mcapactdade, . dtz. C. Bov1- . 

Na hypothcse do ultimo artigo 0 conjugo laqua! Sl os pae~, pc_r~o~ndo a lcnanda~e: .a 
sobrevivG> é chamado á successão, mesmo que lu~urta . o,u. a .m~o.hctdad?· d.as filhas ~los ti-
seja casado sob 0 rcgimen da communhão? ~utdas •. ~s mstttu_nem h~rde1ras; ~.as. os!: 

São duvidas que surgem ao espírito de r~stltu1çao valera, cxtstmdo herde~ros l?"l 
quem lê essas disposições. ttmos ao temp~ i!a mor~e .do te, ~ador, a o projecto primitivo dava ao conjugo so- mcn_os que estcs,nao l~eprcste~ o~cu.,cou
brevivente o direito de succossão, com ex- s~of:tmento. »~~ucc~ssoes, § 30' Tmxcua do 
clusão dos irmãos e sobrinhos do ele cujus- l•rmtas. Consol~dctçao, art~. ~83 e 984. 
n.rt 1784 Tambem pensa a Comm1ssao que o n. 4 

· • deste al'tigo e o n. 3 do seguinte deveriam 

Arts. 1968 e seguintes. Tratando dos tes-
tamentos, exige o projecto em discussão que 
no publicG>, cerrado e particular as testemu-
nhas sojam vat·õcs, maiores de 14 annoB. 

No estado actual ele civilisação, ém que a 
mulher ,se revela capaz para os actos da 

com.prehcnder sómente as relac;õ ~s illicitas 
do filho ou filha com a madrasta ou com o 
padrasto, o do ascendente com a mulher do 
filho ou neto ou com o genro ou marido da 
nota. 
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Art. 2ll I. Este artigo pôde ser SLlppri-
mido, porque está reproduzido no 2113. 

Art. 2112 . Não vê a Commissão motivo 
para S3 elevar a lG annos a idade das tes te-
munhas, na revogação do testamento· de que 
trata este artigo. Tão importante é o acto 
·da factura. do teatamento, como esse. Bas-
tava. que elevasse, como fez, o numero das 
testemunhas. 

Art. 2146, paragrapho unico. «Não obsta 
a partilha o facto de estarem os herdeiros 
ou alguns delles na po.sse de certos bens ela 
herança, salvo si tiyer dccor·rido o prazo 
de viu te annos. » 

E a disposição do art. )908, que estabelece 
o prazo de, 30 annos para prescrevel' acção 
. de petição de herança~ 

Si não fosse o obstaculo do art. 34, n. 23, 
da Constituição Federal, a Commissão 
abaixo assignada proporia , de accord'o com 
a Commissão do Senado de 1896, a addi-
ção á parte · especiül do projecto em dis-

. cussão de um quin to livro sobl'e a t heoria 
- das acções. 

E' bem judiciosa a seguinte ponderação ela 
i llusteada Commis8ão. 

«Em um regimen jnrid;co de unidade de 
legislação, nenhuma anomalia ha em aparte 
theorica das acções constituir a parte geral 
do Codigo processual , mas em o nosso regi-

men de dualidade do direito, o mal sel'ia 
inevitavel,. o direito privado nacional sa 
desnaturaria sob a acção ab.sorv.:mte multi-
pia clajurisprudencia. e do direito p!'Ocessual 
dos Estados. » 

E' louvavel a intenção da digna Commis-
sã.o, porém o mal é de origem, é de defeito 
institucional. · 

O Congresso Jurídico Americano que so 
reunia em maio do anno passJ.do na Capi, 
tal Federal, por occasiã.o das festas do 
quarto centenario do descobrimento do Bra-
zil, reconheceu esse mal e condernnou-o, 
votando quasi unanimemente a seguinte con~ 
clusão : 

« AdmittiLlo o principio da unidade do 
diecito pe;vado, não é justificavel o systema 
do diversidade do processo. 

Elle não tem assento em boa theoria e é, 
vorificadamente, prejudicial na pratica do 
direito . 

Termina -a Commissã.o as suas observa~ 
ções, ditadas pelo dever de fl•anqueza e do 
encargo que lhe f'oi confiado, fazendo votos 
pela promulgação do Codiga Civil no cor-
rente anno. 

Máo grado os senões apontados, entende 
a Comlnissão que o projecto deve ser appro-
vado . 

O que não pôde e não deve perdurar é a 
situação cahotica da legislação civil brazi-
leir?. 

S.Luiz-d.o Maranhão,! de junho de 1901-. 
F. c4a Cunha Machado, relator .-Jes1úno José 
ele .,Freitas , com restricções quanto ao di· 
voreio.-Sebastú7o José ele Magalht7es Braga. 
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Superior Tribunal de Justiç~ do Estado ~ 
do Rio Grande do Norte 

Superior Tribunal do Justiça-N. 36- Es-
tado do Rio Grande do Norte, Natal, 2J de 
maio do 1901. 

AÓ Exm. Sr. lo Secretario da. Camara elos 
Srs. Deputados -Em resposta ao officio 
de V. Ex., datado de 12 de janeiro do 
corrente anno , tenho a honra de remetter a 
V. Ex. a có.pi<1 inclus:1 do parecer dJ Su-
pal'iOl' Tribunal de Justiça deste E~tado, ap-
Pt'ovado em scs>ão de 22 do corrente, sobre 
o Projeeto do C(}digo Civil, mandado ela-
bome pelo Governo e por este enviado ao 
Congresso Nacional. 

PI'evaleço-me da p1•esente opp :.·rtunidade 
para signitlc:tr a V. Ex. os meus protestos 
de alto re~peito e subida considera.ção. 

Saude e fratemidade. ~ O peesidente do 
Suparior Tribunal, F,·ancisco ele Saltes ll!feira 
e Sá. 

Parecer -indicação que sob1·e o Projecto do 
Cocligo Ci·vit B;·azitei?·o foi apresentado e 
largwnente justificculo pelo desembm·gado1· 
Frcmcisco ele Saltes JYieú·a e Sá, na sessito 
de 22 de maio elo Supm·ior 1'1·ibttnal ele 
Jt1stiça elo Est.ado do Rio Grande do Nor·te 
e pelo m !lsmo tribunal app1·ovac~o unanime 
mente. 

Tendo em vista o officio datado do i2 de 
janeiro do corrente anuo, dirigido pelo Exm. 
Sr. 1° Sect•etario da Camara dos Srs. Depu-
tados ao Superior Tribunal de Justiça 
deste Estado, afim de ouvit· o mesmo tri-
bunal sobre o Projeeto do Codigo Civil 
mandado elaborar pelo Governo e por es~e 
enviado ao Congresso Nacional; e · 

Considerando que desde muito está ama-
QLlre<Ma e <j,ssen~<~oda no Bra~il a iqéa da 

codificação do nosso direito civil, idéa aincTa 
mais necessariamente sentid<t e urgente-
mente reclamada, depois do novo 1:egimen 
político cons<tgrado na constituição de 24 
de fevereiro, o qual, creando novas rela-
ções jurídicas· e influindo nas existentes, 
desmantelou profundamente aquelle, de 
modo que «sem temeridade é llcHo affirmar 
a incerteza do direito vigente, podendo-
se sem exaggero collocar ao lado de cada 
regra de direito um ponto de interroga-
ção (·); assim: 

Considerando que merecem justos enco-
mios os esforços que o Governo dt~ Republica 
ha empregado para levar a elfeito esse 
grande emprehendimento, altamente patrio· 
ti co, consoante á consciencia j ur idica na-
cional; 

Considerando que todo o empenho directo 
ou indirecto, no sentido contrario, ou que 
tenha como êonsequencia diíficultar ou 
dilatar por mais tempo a realização de-
finitiva de.Jse desicleratum, é, presentemente, 
um mal incalculavel para a Nação, im-
porta um gr·a.:J.de e desastroso entrave ao 
funccionamento e regular expansão da. sua. 
viela jul'iclica ; -

Considerando que o Projecto do Codigo 
Civil elaborado por incllmbencia do Go· 
ver no, pelo egregio professor De. Clovis Ba-
vilaqua, revisto por uma commissão espe· 
cial de jurisconsultos e pelo mesmo Governo 
apresentado ao esclar<!cido exame do Con-
gresso Federal, traduz os sentimentos e cor-
responde ás necessidades naciooaes no actual 

( ·) Dr. Carlos de CcwvalllO, DiJ·. Civil Btcl-
::; iteiJ·o oq l'{ova eonsoticlaçiío, Ca_p. I , 
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momento historiao á luz dos princípios da se por sua vez o principio basico e fecundo 
sciencia, e de modo que, sem esquecer as da sua unidade política e da sua soberania; 
tradições ethnicas do nosso passado, attende Considerando, finalmente, que nestas con-
ás novas exigencias da vida, reconhecidas, diçõcs, a melhor collaboração, o mais va-
depuradas e encaminhadas pela doutrina, lioso subsidio que se poderá ministrar, no 
sem comtudo procurar asphyxiar a natural indicado sentido, é, parece, no presente mo-
expansão do que deve desenvolver-se sob a mento, não crear embaraços á realização 
feição do novo regimen ; . de tão grande tentamen, não distrahir a 

Considerando que, si, não obstante estas acção esclarecida do Congresso Nacional, no 
bellas e seguras qualidades- essenciaes, se- . exame do referido projecto : 
gundo a autoridade de Bluntschli na Proponho que este Superior -Tribunal re-
elajwração de um Codigo Civil, não se trata sponda ao indicado officio, significando, e 
de uma obra vasada nos moldes de uma isto é tudo ou é o essencial, os seus mais 
perfeição ideai, conforme sonham alguns,. sinceros votos para que a Nação seja, na 
esquecidos de que- perfeito, nada sahiu presente sessão legislativa, dotada com o 
ainda, nem sahirá jámais das mãos do seu Codigo Civil, o qual será, a um tempo, 
homem - trata-se porém, incontestavel- o inicio de uma nova éra- ancora e sega-
mente, de um tr.abalho de al.to merecimento rança dos direitos, mais do que nunca, in· 
intellectual, condensação na nossa cultura certos na actualidade e mal contidos em 
jurídica, adaptado ás nossas condições poli- moldes disseminados, incongruentes, sem 

· ticas, sociaes o economicas, da maior oppor- ordem, _sem systema, sem harmonia, e, na 
tunidade e que tem pol' fim satisfazer neces- sua mawr parte, vasados cerca de tres ~o
sidade de longa data reconhecida e proela- culos atrás. 
mada, agora, mais do que dantes, · indecli- Sala das Conferencias do Superior Tribu-
n.avel e urgente; nal de Justiça do Rio Grande do Norte; 

Considerando que, com a promulgação 22 .~e maio de 1901.-Francisco ele Salles 
do Co digo Civil, a Nação, consolidando e A:fe21 a e Sd, 
assegurando o seu direito privado, affir- Secretaria do Superior Tribunal de Justiça 
marCt sob esta importantíssima relação a do Est.ado do Rio Grande do Norte. Natal, 
sua unidade, o seu avigoramento, a sua 29 de maio do l9_DI. Conforme com o origi-
força cohesiv\J. e patriotica, vindo assim re- nal. - O secretario, Luciano de Siqueira Va-
fiectir .. se ahi, constatando-se e fortalecenclo- 1'o/iio Filgueint, 

-=----~--~ 
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PARECER 
ENVlADO PELO 

Juiz Federal do Estado do Ceará 

Juizo Seccional do Coará., em 23 de maio 
de 1901. 

Ao Exm. Sr. Dr. 1° Secretario d.a Camara 
(los Deputados Federaes- Tenho a ltonra de 
passar ás mãos de V. Ex., para os fins conve-
nientes, as observações que me endereçou o 
jniz de direito, em disponibilidade, b:wharel 
Antonio Lopes da Silva B:-wros, sobro ajguns 
artigos do projec :o do Codigo Clvil. 

Saude e fl·aternidado.- O juiz secc ional, 
8armtel Felippe de Souza Uchôa. 

Jardim- Coar(L, 31 do março de 1901 -
Exm. Sr. Dr. 1° Secretario da C::t.mara dos 
Deputados do Congresso Nacional- O Con-
gresso Nacional, em seu civismo o elevado 
pal;rioti.~mo, quiz ouvir a Naç:1o, isto ú, as 
opiniões, não só dos jurisconsultos brazilei-
ros, como dos competentes, que quizcssem 
fazer observações e .emitttr opinião a re-
speito do projecto do Codigo Civil, mandado 
elaborar pelo Governo, e por este enviado 
n;o Congresso Nacional para a grande obra 
da consolidação do direito civil brazUeiro. 

Não chegando os meus louvores pai·a cor-
l'esponder a tão elevàdo patriotismo, o maicr 
a registrar-se na lüstoria parlamentar do 
pa,iz, resta-me apenas o dever de não ficar 
inteiramente inactivo deante de tão gene-
roso e magnanimo convite. 

Tendo exercido, no regimen monarchico. 
por longos annos, cargos de magistratura. 
si a pratica de julgar não me deixou altos 
conhecimentos juridicos, ao menos deixou-me 
as lições da cxperiencia c os conhecimentos 
praticos das questões' mais predominu.ntes 
om nosso P"iz. 

Vpl. II 

Do enüe outras sobrosahcm os al;tontatlos 
contra a propriedade. 

Só mui rccontcmooto pude conseguir a 
loi.tura, ainda que mui ligeil•amen te, do re· 
ferido projccto. 

Est<t mui longe do mim o pensamento de 
aventurar largas consid.ora;ções c, muito 
menos, de julgar sobre o mel'tto c valor jlt· 
ridico do douto projecto nJalJorado pelo no· 
tavcl jurisconsulto braziloiro, ExR1. Sr. D1•. 
Clovis Bevilacqua; apenas venho ante a 
Camara dos Deputados cmittir minha. inha-
bil c fraca o-pin ião sobre alguns artigo~ do 
projecto, c para os q uaes peço permissão 
para chamar a a;ttenção do Congeésso Na,-
cional. 

Si os meus lot1voros pudessem enaltecer as 
aHcraçõcs ou innovações suggcridas pelo 
douto autor do projccto, ao nosso vigente 
direito patrlo para a consolidação do nosso 
direito civil, maxime os que dizem respeito 
aos direitos llercditarios ou succcssorio:, cu 
os elevaria bem alto. 

No em tanto, tendo sido o projecto promnl-
gado sob os princípios republicanos, liberacs 
e democraticos, venho de notar ter o illus-
tre jurisconsulto brazileiro endeosado nestes 
princípios, alargado exp. certos imtitutos do 
projecto a esphera do domínio publico, c re-
stringido a do domínio privado, isto com 
manifesta infracção, como veremos, de prin-
cipias constitucionaes. Exemplos: 

A Constituição republicana (art. 72, § 17) 
mantem e garante a plenitude no direito de 
propriedade com a restricção unica da des-
apropriação por necessidade ou utilidade 
publica, mediante previa indemnisação. 

Nas terras do domínio privado, o direito 
do proprietario não se limita, como sabcis, 

G 
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á superficie da terra ;· elle estende-se ou 
envolve tambcm o direito ao subsolo e ás 
COlUL11DaS acrcas qLlC SObre e[! e ~e elevam. 

E assim como as nascentes, perJnne3 ou 
temporarias, pertencem ao.~ donos das terras 
onde ellas nascem (Consolidação das Leis 
Civis BrazUeiras, art. 898; Lobão , § 76, etc.) 
assim os poços ou as aguas repre"as nos 
a lveos dos riachos, constituídos pelas escoa-
ções das torrentes das aguas pluviaes, que 

-correm sómcnte durante os invernos, os 
lagos e lagôas, que enchem tambem durante 
a est<Lção invernosa, pertencem aos donos 
dos terrenos onde elle3 são constituídos, pelo 
principio jurídico de qne- o acce.>SOl'io per-
tence ao principal. · 

Este direito o teriamo.3 sempt'C pleno e 
inconcnsso. Não ~ de summa utilidade e 
vantagens para os fazendeiros e proprio~a
rios, dos terra nos onde existem esses poços, 
lagos e lagôas, a industria piscosa, as agua.s 
e pastagens ás margens do.> mesmo ·, para os 
gados. 
. Obt•igal-os, pois, a cereal' esses poços, sob 
pena de ficarem pertencendo ao domínio pu-
bliDO, é lfmitar-so o direito do proprietario, 
6 impor-se-lhe um onus, é peival-o de tel-os 

- fl'ancos aos seus gados, vaccum, cavallar, 
muar, caprino, SLlino, etc.; é, finalmente, 
feril'-se a plenitude do direito de propriedade, 
mantido e garantido pela Constituição re-
publicana. 

O dispositivo, pois, do art. 723, L. 2, T. 2, 
cap . :3, secç. 6 do projecto, a meu ver, além 
de inconstitucional, vem trazer perturbações 
á ordem social , visto como os cidadãos, 
acostumados a ·defenderem o seu uireito ao 
peixe em suas agu:J.s, em face da · Consti-
tuição, não se deixarão esbulha.r deste di-
reito, c usarão do desforço (Ord., L. 4, T. 52, 
§ ~) que é um meio legitimo de del'esa, mas 
quasi sempre prejudicial á boa ordem social; 
e pot• isso do v c ser supprimido. 

Int.l 'co asuppressão e não a emenda do re-
ferido artigo, pot·q ue pelo clispo.-·itivo do 
artigo anterior (G~) fica entendido, por um 
rat::iocinio inverso, que não scrâ. permittida a 
pesca nas aguas do domínio privado, quo é 
um direito natural do proprietario, direito 
exclusivo e em geral illimitado, sem o pravio 
consentimento do seu legitimo dono. 

eJfcitos jurídicos, é elle re:J.uzido a um ;;teto · 
j LU'idico e solen 110. ' 
. Dentre as suas numerosas solemnidades, 

nat ural e civil, sobea>ahe a- capiu5idade 
testwnentw·ia activa . 

Ssgnndo o nosso direito pateio, não po:lem 
fa.zer testamento::-Os menoees de 14 annos, 
e as menores de 12 (Ord. L. 4°, 'P· 81, princ.) 

O projecto (L.-4°, p. 3, cap. 2°, art. 1800) 
estatue que :.....-São incapazes de testar :-Os 
menores de 14 annos. 

Como se vê, o projecto não faz distincção 
de sexo; fixa, quer para o homem, qual' 
para a mulher, a mesma idade accessivel <L 
capacidade 'testamentaria activa. 

Este instituto não me parece justo, e nem 
prJcedente, e está em contracliç.ão com o 
instituto do art. 218, n. ll, do mesmo peo-
jecto. 

Vejamos: 
P~wa os casamentos o peojecto (aet. cit.) 

elevou a idade nubil a 15 annos para a mu-
lher e a 18 annos paea o homem, no quo 
estou perfei·tamentc de accordo ; onde se üão 
as mesmas razões elevem-se dar as mesmas 
clisposi ções . 

Ora, não vejo razão pa.ra não se elevar 
tambcm a illadc, quer do homem e quer da 
mulher , como preceitua o direito vigente , â. 
cap::J.Cidado tes ~amcntaria, equiparanuo-as tis 
que o projecto cstatue para os casamentos ; 
par'quanto as razões de ordem moral c social 
quEj mil itam em prol dos casamentos, c 
foram explanadas pelo illustee autor do pl'O· 
jecto, são as mesmas que elevem fLmLlamen-
tar a. capacillaclc testamentaria. 

q testador deve ter capacidade juridica 
palla. testar, condição- si ne .quet non; e esta. 
calla.cidade não deve ser concecltda aos me-
nonos de 18 annos, c ás menorc:; ele 15, que. 
em geral, não gosam ·ainda da perfeita c 
corpplcta ·int.eg1·idacle ou saniclacle ela alma. 

Para a. consolidação do nosso mode1·no 
dir~ito ci_vil ~ão elevemos olviuar as lições 
da. cxperrenc1a. 

~i recorrermos a ellas, veremos que os 
te~tamentos toem sido em nosso dieeito pa-
trio um instituto sobre o qual mais se tem 
questionado. 

E em vet•uadc, uma grossa trave não é 
tão facil de quebear-se como uma tenra e 
fra.gil varinha. Capacidade testamentaria activa : 

Mereceu tambem minha particular atten-
ção o instituto do art. 1800 do projecto . 

O testamento constitue na legislação de 
todos os povos um artigo dos mais impor-
tantes; e, de facto, de todas as instituições 
sociaes é um:t das mais nobres c elevadas. 

Os menores, a quem faltam ainda com-
pleto discernimento, forças e vigoe phy-
sico e moral, são ma.;s susccptivcis de sm·em 
in9uenciaclos por vontades estranhas c vio-
lentados por medo, engano, ameaças ou sug-
gc\itões dolosas, do que os adultos. 

Autorizada e regulada pelo direito civil 
de cada Es tado, paPa que pos~a produzir 

Concedce-se, pois, a seres ainda f!·agcis c 
inexperientes, sem perfeita intcgeidade e sa-
n·dadc d'alma, uma. funcção tão nobre e tão 
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elevada •. como concedo a Or~ .• L. 4, T. 811 niencias da sociedade conjugal, das leis do 
mt., sor<L um grande maJ soctal. trabalho, da economia domestica o da couso-

Opino, pois, pam qno soja U3~ta. parte al- ' lidação da propriedade. 
tarado o projccto, elcvando-He a maior ida±e, Respeitada a successã.o hereiitaria dos de-
quet' pae::t o .homem, quer para a mulher, a scandentes e ascenclentes, devecffectivamente 
capacidade to3tament~rla ac~iva. ser o conjugo sobrevivo o sucçessor universal, 

Entrar em mais largas considerações sobre com pretot'íção dos collateraes, da metade 
esta matel'ia julgo ocioso e inconveniente. dos bens do acervo, que devia caber ao socio 

NulEllacle do casamento: conjuncto predefuncto, salvo di sposições tos-
No meu modo de ver deve-se, no final do ·tamentarias ; porque o esphacelamento dos 

arL 260 elo projecto, snbstitctir as p:tlavras: b:ms da socieiade matrimonial pelos colla-
- depois de sw1 celebração, pelas palaveas : ter·aes do socio pw'\defuncto, na sobrevivencülJ 
-depois da união dos conj 11ges, ou da peesu ~ do outro conj.tge, além de ser uma iniqui-
mida consummaçã.o dg matelmonio (S . R.) ; dado,, traz, quasi sempre, discussões entre as 
porquanto, · sendo o uso 'da disvirginação da f'amilias, dema ndas o incalculaveis prcjui·zos 
mulllee, ilypotlwse do artigo anterior (259), á fm·tun~. particular . 
a causa occasiGnal da nullidade .do casa- O instituto de Justiniano, pois, na NovoU. 
mento, este erro sú pôde ser conhecido pelo !1 8, até hoje acloptado em noS::lO direit0 pa-
marido d.epois ,da consummaçã.o do rna'tri- trio, não deve sm· adoptado no nosso model'Oo 
nwnio. Cod'igo Givil. 

·E casos ha, e não muito raros, om que os Limito-me a estas simples observaç>ões, sem 
conjuges, poe ju~tos motiv03, não podem metllodo de classifinação nas mate'l'ias, por 
cll'ectuar o matrimonio denteo do prazo de ter muito om 2.ttenção a illustração e o pen-
dez dias depois da celebração do casamento. sarnento do Congt·esso Nacional sobre a dis-

Ao concLuir estas rudes obscrvaçõJs, peço cussão e votação do projecto, de'ix:ando aos 
ainda peemissão para observa1• que julgo da doutos sua geral apreciação. 
maio e r elevancia a mate.eia do L. 4, T. 2, 
cap. 2 do projecto . 

O dispositivo do art. 1784, sobretudo, eleve 
.SOl' mantido a bem dos in teres ws o cJn v o-

Saud.e e fl'aternidado.·-Antonio Lopes da 
Silva Ban·os, juiz de di.l·eito em disponibili-
dade. · 



PARECER 
DO 

Governador do Estado do Maranhã.~o 

Estado do Maranhão- la Secção- Pa- trios, aquello impo1·tanto trabalho, pa1·ece• 
lacio do Govemo em S. Luiz, 23 do julho devo sm~ adoptatlo pelo Congt•ossJ Nacional 
de l 901. como_ um vel'dadeÍl'o acto do patrio·~ismo, 

Ao Sr. 1° Scc1·etano da camara rlos Depu- que fa.t·á cessar a ana1·chin. quo domina, ,a 
t~dos-Respondenclo ao oillcio em que, eu- nossa leg islação civil. 
v~at:do-mc exempbt·es.do pt·o.jecto do Codigo São, poü;, meus votos quo o noht•c tenta-
Civil, em discussão no Congresso Nacionn.l, men do Govomo seja acolhido dignamente 
peclis que ap1·esente as obsm·vações que jul- pelo paü"ioü.>ntO da illustrada Camara de 
gar convenientes sobt·e 0 mesmo p•·ojecto, que sois digno 1• Secreta.1·io. 
tenllO a dizer-vos que, o1·ganizado svb os lsaude c fmternirlado.-JiJcio G. Ton·ecTo dc1 
auspícios de tão d·stinctos juri scommltos pa-; Cqsta. 
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Faculdade Livre de Direito do Rio de 
Janeiro 

l~aculclade Li. vrc de Di mito da cidade do 
Rio de .Íaneiro- N. 22- Capital Fcclcral, 5 
de agosto elo l 90 l. 

vet'nos quo toem prilsidido aos destinos do 
paiz. 

Assumptos são estes por demwis discutidos 
Exm. Sr. Dr. J. J. Scal)r·a, mui rligll) J?resi- c descnvol vi <los, nada poclendo de novo se 

don to cltL Com missão de Deputado~ Fc<leraes accrescentar ao quo <L sactedade se tem dito 
incumbidos do parecer sobre o projecto do sobre a matcria. 
Codigo Civil Brazi leü'o - Tenho ct honra do Demais, n'o terreno em que se acha posta 
apresentar a V. Ex., junto <teste, o paeecer a elaboração da magna lei, sã:o estereis, si-
da commissão dos professores desta ·Facul- não bysantinas, as disputas de caragter me-
duele sobre o Projecto do Codigo Civil, pa- ramente especulativo e quando, ali<ts, é tão 
recer este que foi. approvrudo em congregttção facil a exhtbição de barata erudição. 
de 3 do corrente mez. . O que eonvem é examinar-se o Proj'ecto <í 

luz das conveniencia:s c elos interesses esta-
Com os protestos ele elevada estima c coe- vois da sociedacle bra:zileira, que tão intima-

sicleração. mente se ligam â lei que tiver ele reg·er as 
Samle c f'ratel'nidadc.- O dil' ector, Carlos relações do direito privado. · 

Antonio de Fmnça Cana lho. Após meclitacla leitura do P·rojeclo Clovis, 

Parecer da Commissão dct li'acttZdade Livre 
de Di1·eito do Rio de Janeú"O sob?"e o P1·o-

. jecto do Codigo Civit 

revisto e emendado pelos cinco jarisconsul-
tos, dessa t;.wef<t incumbidos pelo Ministro da 
Justiça, a Commissão convenceu-se de qne 
ainda se faz carecedora ele geancles modifica-
ções a tentativa do Dr. Clovis Bevilaqua, 

~ embora merecedora dos mais decidid-os àp-
St·s. Doutores . -A Commissão encarre· plausos pela celeridade da execução e 0 espi-

gada de interpor o seu parecer sobl'e o P7"o rito altamente liberal e progressista que lho 
jecto de Codigo Civil Brazileieo, organizado peesi:diu. 
pelo Dr. Clovis Bevilaqua, lente ele legisla- O P1'ojeclo, decompondo-se em nm «Titulo 
ção c~nupar ada sobre direi to pl'iv:1do, cl& preliminar» ; em :1 «parte gm'al» diviclicla 
Faculdade ele Direito do Recife, e submettido em tres. livros denominados «Das pess0as », 
ao conhecimento do Congresso Nacional pela <<Das cousas», «Da acqtlisição, conservação e 
Mensagem ele l7 ele novembro de 1900, tem extincção de direitos», e na «parte espe-
a 'honra de offerecer-vos o resultado do seu cial » subdividida ein « Direito de familüt », 
trabalho. · «Direito das cousas», «Direito das o belga-

Não se detcr(t a Commissão na explanação ções» e «Direito das successões », inspirou-se 
de thcorias, nem em considerações sobre a no recentíssimo Codigo Civil par;>, o imper;o 
necessidade da prompta arlopçilo de um Co- da Allemanba, promulgado a 18 de agosto 
digo Civil, em cumpri medo ela promessa ele 1896 e posto em execução desde 1 de ja-
feita na Constituição de 25 de marçoo de 18.24 neiro de 1900, com dil:ferença de que e 
c tantas vezes repetida pelos diversos go- «Titulo preliminar>> corresponde â Lef de in-
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t?·orltteçti'o, c a ordem guardada pelo Codigo 
Gct·manico é a seguinte : 

Livro I-Parte geral; 
Livro Ir-Direito das obrigações; 
Livro III-Direitos r eacs exercidos sobre 

as cousas ; 
Livro IV-Direito de família ; 
Livro V-Direi to cl as successões. 
Afastando-se tia distribuição a llcmã, o 

Embora a utorizada p :J la rel'ol'ma regi-
mental da Camara. dos Deputados c o subse-
qucn te convite diri gido a esta Faculdade, a 
Commisoão não rcdigii'<L emendas o corre· 
cções: crê que melhor cumpririt o seu dever 
apontando ·os artigos o textos carocedot·os de 
rctoqu<'s , fic[Lndo a formulação dcllas ao cri-
teria da Commissão dos Vinte c Um. 

Titulo preliminar projecto approximou·se do plano esboçado '-
pela Commjs 1ão nomeada em 1889, de cujos 
trabalhos devem exisGir reminisccncias nJ 
Archivo da Rep v.rti ção dos Negocias ela Jus-
t'ça, onde provavelmente estarão guardados 

At·t. 1. 0 O tuxto dispõe qu e a lei scnt 
olJr.igator·i::t. nos municlpios, trinta dias de-
pois da smt promulgação n :1 Capital do Es-
tado. · o livro das actas, os imliccs já approvados, 

as exposições de motivos preliminares e não 
pequena cópia de artigos então redigidos. 

Seria ta lvez de vani;agem quo á Camara. 
dos Deputados fossem presentes c.;scs traba-
lhos, foqnulados precisamente quando, na 
Allomaoha, o novo codigo era preparado. 

Si a lei allemã foi com tanto desvelo con-
sultada. e seguida pelo autor e rev-isores do 
1'1·ojecto, foi, todavia , abandonada çm pontos 
de alta relevancia, já peb suppressão de as-
sumptos importantes e cuja <tusencia cons·Gi-
tuc grave lacuna, jü. pela intercalação ele 
outros que são par te integrante do Codigo 
Commercial. 
· E' assim que são deficientes as reg t'as 
sobro alguns contractos, como ele ociedade, 
do commoclato, solJre a hypotheca, servi-
dões, etc.; n.o passo que foram encaixados os 
conLractos de seguros, do odiçã.o o de ser-
viço· de transporte, cvidcntcm C'nl.e ele natu-
reza mercantil, e, como taes, excluídos do 
Çodigo Allcm(ío e comprehendideis no art. 1 o, 
11 . 3, 5 e 8 do Cocligo do Commercio de 10 
do maio do 1897. 

Si, em vez de um Codigo Civil, fosse ad-
optado o plano do inolvida vcl Teixeira ele 
Freitas, cuja clari videncia proviu, h a 30 
an11os, a. moderníssima evolução do dit·cito 
privado, ju ·tificar-:·e-hi<t e. sa acceitaç!ão no 
proj Jcto de instituto,-;; e organismos pura -
mente commercia.es . 

Não passa, porém , ainda de mm~ aspiração 
indefinida a confecção do um cocligo ger al do 
direito privado ; pelo que, força é estabe-
lecer-se, com toda a nitidez, a linha divisaria 
dos dous direitos. 

Infelizmente no projecto a confusão é ma-
nife, ta, cumprindo, soh este a pccto , alte-
rar-se Pl'Ofunda mente a olJra feita. 

Passa agora a Commissão a. apresent<tr em 
detl\ lhe as suas observações, r esnmida e ra-
pidamente formuladas, ante a escassez do 
tempo c a imminencüt ela dellbor(l.ção paria· 
1nentar . · 

Par·a os municípios longínquos, o prazo é 
cudo. Ha logares em Goyaz e em Matto 
Grosso, onde as distancias impossibiliGam o 
con hecimento dos actos offici:ws public<tdos 
trinta. dias a ntes na Cttp ital. 

O artigo, a lém disso, contl'ali zou em ex-
tremo a publicação. 

O dec. n . 572, de·I2 de jullto tle 1890, firma 
bem mais jnrídicamcnto a regra da obri-
gatoriedade das leis. 
. Não h a razão para a sua revogação. M<tn-

tJdo o decreto, supe: fllws se tornariam os 
arts. ~o o 3° o 

Cumpre ponderar que <1 mderia da pro-
mulgação das le is e da sua obrigatoriedade 
é antoJ de direito publico e constitucional 
qu.e _do direito civil. Delb cogita a Constí-
tmçao. 

Com b3<tS razõ :Js a lei allemã nã o dispõe a 
respeito. 

Parte geral 

Livro I: 
Arts. ·5 e 6 o arL 539 da. pal'te espocial 

-0 insti tu Go da pt·odigalidadc é abolido . 
Esta supprcs~ii.o do medida. <tc:mtel<tdora 

dos intcre~ses da f.tmilia é altamente incon-
veniente. 
· Porque o auto r do Pn;jeclo, que sorveu a 

longos ha.usto:> o direito a llemão , não tmns-
plantou o § 6° do li vro I do Codigo Im· 
perial?. 

Nem a phrase vaga <<OS loucos de todo o 
genero» reproduzida do art. lO, § 2°, do Co-
digo Criminal de 1830 e abandonado pelo Co-
digo de 1890 bast<t. 

Ao legislador compete r eduzir, o n~<ti s po l· 
sivel , o arbiGeio do executor, (lefi uindo com 
precisão c clareza e s especies. 

Bem m ais crite.riosa. é a lei allcmã, pro-
coHnando que pódo sol' interLl'icto: 

« l 0 , aqnelle que, em conscquencia do 
molestia mental ou de fraqueza de es-
pírito, não é apto para gerir os seus ne-
gocias ; 
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2°, aquelle que, em consequcucía de 
prodigalidade, expõe-se a si ou a su-a fa-
mília á íncligoncia ; 

3°, aquol!o que, em conscquoncia do 
ombrlétguez, não pódo da mosmrt fórma 
gerir os seus negocias ou se expõe a si 
ou a sua família," á indigencia ou com-
promotte a segurança do outrem.» 

E' certo quo ba hoje no mundo jurillico 
uma corrente no sentido do se restringir a 
acção dos poderes pu·blícos no mecanismo da 
vida privada. Esta preoccupação deve, to-
davia, subordinar-se a normas mais positivas 
do quo preconceitos de esoriptorcs. 

O Codigo Allemão que condensa, por assim 
dizer, o progresso jurídico na. sua mais re-
cente evolução, respondo victoriosamente a 
taes preconceitos. 

Nada induz a se revogar a saluf;ar norma 
da Ordenação livro 4°, tit. 103, § 6°. 

O mais que se podia mdgir ora, manl;endo-se 
o instituto, definir-se os casos em que o prodi-
go desordenadamente gasta e dest~·óe a sua 
fazenda. 

Art. ()o. A completa el-iminação do bene-
ficio da restituição é perigosa. 

A reforma da lei, sobretudo a da lei civil, 
não deve romper bruscamente com os ba-
hitos e tradições da sociedade a que tem de 
se applicar. ' 

Nós somos um povo secularmente influen-
ciado pelo romanismo. Romana tem sido a 
nossa erlucação jurídica ; o Dü·eito Jusli-
niano é a fonte bistorica mais abundante 
das nossas le:s . 

Porque repollir in totum o beneficio da 
restituição, poderos:1 garantia po é· elle 
01·eada oontr<t as lesõe.> de direitos dos in· 
capazC's ~ 

Por mais enm'gicas quo possam se;: a fis-
calização e 1·esponsabilidadc dos l'Op:·esen-
tantes legaes elos menores c das outl'as 
classes actualmenté b:.meficiaclas pela ?"esti-
tulio in inte,r,wum, a falta desta será, em 
muitos casos sementeira de iLTcmodiweis 
damnos. 

Si o hodierno Codigo Portuguez e a lei al-
lemã extinguiram-na, nenhuma l'azão .relova 
para faze1· a lei brazileira divor·ciar··SB das 
normas do cliteito fl'ancez, italiano, chileno, 
u~·uguayano o outl'os. 

Não é sutricionte a p1·o-videnciy. da acção 
ele lesão, prescriptivcl" em um anno (artigo 
1319), uma ver. que o lapso de tempo cone 
clmante a monmidade. E muito pouca se-
gurança pratica oll'erece a fltouldado conce-
dida ao tut'Jr pelo art. 519, § 8°. 

Art. li. H.epToducção do § 20 da CodífLCa· 
ção allemã. E' deficicn to, podendo, em ca-
sos cspeoiacs, cla1· loga1· a. injustiças e da.-
mnos. 

A douüina elos commorientes, tr;üacla nos 
arts. 720 a 722 do Codigo Napoleão, é prG·· 
ferivcl. 

Capitulo li: 
Arts. 12 a 17.-E' pot· clomais J'csnmida a 

matm·ia, em no~so di.l'eito actmtl, tão larga-
mente consolidada nos decretos ns. 9886 o 
10.0<14, de 1888 . . 

A grutuidadc dos termos de nascimentos, 
!:asamentos e obitos é vexame .imposto a 
funccionarios bem mal reh·ibuiclos. 

Tudo aconsolba ét manutenção das taxas 
actuaes, a quo jil está habituada a p:..pu-
lação . 

O m·tigo fi na!. elo Pn;jecto (2203) revoga 
todas as lei s, docrdos, usos c costumes que 
constituem o dil'eito civ il brazileiro sob:·o 
cada uma dás matel'ias que fazem objccto 
do novo Codigo. 

Não ha disposições transitarias quanto á 
prova dos actos de estado civil anterior. 

Não dará a lacuna Jogar a interpretações 
contraclictorias em detrimento dos interes· 
sados ~ 

Capitulo IIl : 
Art. 19 (a). Porque não se empregar a 

expre:::>são Unillo ( Const. arl;s. 3°, 79 , §§ 1°, 
2° e 30, c ·tantos outros ) em lagar da peri-
phrase ~ « o aggregado dos Estados bnzi-
leiros, considerados como unidade nacional»~ 

Receict o illus·trc autor do Cod igo preju-
dicar· a p:trtc est llCtica da sn<t obra, repetin-
do a palavra~ 

A lei allemã. não temeu no tit. 2° da 
secçã.o 1 a do li v f' o 1 o usar elo termo Verein 
( associação ) succcssivamante nos §§ 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 28 ( duas vezes ), 29, 31, 32, 
33 e 34, sendo o mesmo reproduzido em 
quasi todos os paragraphos do titu'lo : « Das 
pes3oas juridicas ». 

Art. 21. O Pn>jecto reconhece as pessoas 
jul'idicas estr(togelt·as. 

Não seria mais consentaneo · com as tra-
dições pa.trias de;tgoar eRpecitolmr.nte . :t 
Santa Sé, junto da qtial mantem ~ Braz1l 
representação diplomatica, a qual nao ~eve 
propriamente ser consideracla estrangeira ? 



48 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

Art. 23. Nos termos do decreto n . IG4, de 
17 de janefro do 1890, art. l 0 , dependem de 
autorizaÇ'âo do Governo parét se organiza-
rem : 

1 o , os bancos de ci1·culação ; 
2°, os bancos de credito real ; 
3o, os monte pios, os montes de soccorro 

ou de piedacle, as caixas economicas e as 
sociedades de seguros mul.uos ; 

4", as socioclades anonymas que tiverem 
por objecto o commerc·io ou fornecimento de 
generos ou substancias alimentares. 

Porq uc esse art . 23 do projecto ~ 
Ou elle invade o tcl'l'eno do direito com-

mercial ou reduz sem razão os casos em que 
a autorização do Governo se faz mister. 

P1·i1na facie , é evidente a commercialidade 
das socieclades enumeradas no texto. 

Nada legitima., por outro lado, a inclusão 
elas agencias ou esta,helecimeutos de seguros 
que, nã.o sondo mutuos, devem constituir-se 
livremente. · 

Ar L 28 . O que é « sociedade de fins ideaes 
ahi refer idos » ? 

Si nos codigos são superflnas, na môr 
pttrte llos casos, as àefinições, é igualmente 
perigoso o emprego de palavras va,gas . 

Temos a vigente lei n. 173, de 1893, que 
define o modo poi' que as pessoas jurídicas 
do direito privado aclq_uirem personalidade . 
Temos ainda os princípios de direito romano 
tão lucidos neste assumpto. 

A Nova Consolidação de Carlos de Carva-
lho, no art. 152, e"pecifica essas pessoas. 

Porque o projecto não manteve a clara. 
J:!0111enclatura e divisões actuaes, a cuja som-
bra se tem firmado a jurisprudencia ~ 

Fazer um codigo não é tudo innovar : ao 
contrario, será sempre preferível con ervar 
os institutos ou organismos já experimenta. 
do , ubordinaudo-os, nas partes imperfeitas 
ao criterio dos progressos da ciencia. 

i Savigny condemnava a codificação, 
porque via nella ou o I'ompimento brusco 
com o passado ou o obstaculo em modificaçõe;; 
reclamadas pela conseiencia popular é acto 
de grande prudencia. re~peitar-se quanto 
po sivel, na reforma, o elemento tradicional 
do Direito, cry talizado nas leis viaentes. 
m~pensavel e nos afigura ainda" o vaca-

bulo f"!/ulações, _de que se serve a ecç.ão IU, 
arts . 30 e , egllllltes. 

não póde ser hi1vido como domiciliado no 
logar em que for encontrado. 

E' iocorrecta o ])arb<tr<J, a expr~'ão -
posse de domicilio. 

No mecanismo do TiL II não ha logar para 
o vagabundo elo que cogita a lei de 3 de de· 
zembro de 1841, no art . 37. 

Art. 15. O domicilio do militar em ser-
viço activo não é propriamente o logar onde 
o estiver prestando. 

O Codigo Allemão é mais exacto, quando, 
no§ 9°, diz : 

« Que os militares teem o seu domicilio no 
logar da sua guarnição. » 

O domicilio implica a icléa de perma-
nencia ( animus manendi ) • 

Quando o militar deixa temporariamente o 
seu quartel ou guarniÇ'.ão, para, desempe-
nhar diligencias em outros pontos, elle con-
tinúa ainda vinculado ao corpo de que faz 
parte e de que sô se afa,stou temporaria-
mente. 

Art. 53. A nossa lei penal desconhece o 
desterro imposto em cumprimento de sen-
tença, pois que as penas enumeradas no 
a.rt1. 43 do Codigo de 1890 são : 

a ) prisão cellular ; 
b ) reclusão ; 
c) prisão com trabalho obrigatoría; 
cl ) pri ão disciplinar ; 
e ) interdicção ; 
f) suspensão e perda do emprego com ou 

sen;r. habili tação para exercer outro ; 
g) multa,; 
t1~ndo a Constituição, art . 72, § 20, abolido 

o b;;mimento judicial. 
-qm codigo civil não altera o systema penal 

do paiz. 
Jt desta arte evidentemente incorrecta a 

noçao compendiada no art. 53. 
~ivro II : 
.A,rts. 57 usq_ue 96. O livro inscrcwe-sc: 

Das causas, que o Codigo Allemão (§ 90) cha-
ma, no sentido das lei', «objoctos COl'poreos». q P 1·ojecto, porém, nos capitulo' em que 
e 1csdobra esta_ l!a1·tc emprega a expressii.o 

ben.~, que elle dtvlde em moveis e immoYeis 
funoi vei c não fungivei , consumíveis e nã~ 
con~umivei J, di visíveis e indivisíveis, sin-
gul~t!'es e collectivos,pr incipaes e acce sorios, 

. . . . .· publlcos e particulares, comprchendendo 
. Do dor~J.I_G~o crnl - "~rts . 43 usque 53- entye os primeiros os da União, dos Esbdos 

E ma.l ndig1do ~· art. 4::>. . . e dqs Municipos. · 
Aqu~lle que nao tem _!CSldenCia ~<~:bituall Finalmente, no ar t. 96, veem a. cousa.s 

conhecida, reputarl.!e nao tel' dom1c1ho, e que estão fóra do commercio • 

• 
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A classificação é incompleta e defeituosa, 
já não comp1·chendendo as cousas m 1.teriae~ e 
imma~criaes (art. 68),1 já mencionando entre 
os b'ens fedcrcl.es de uso commum os tclegra-
phos e telephones (art. 85, § 4°), que indu-
bitavelmente são proprio~, , como as ütbl'i-
Ci\S, otrlcinas, estmdas !lo fCl'J'O o u:ic1ues 
custeado: e explorados pelos coft•os pul.Jlicos 
(Ca1·los de C;u·v,tlho, art. 207). 

Mas não é tudo. 
Na clist1·ibuiçã.o dos bens moveis c immo-

vcis, lm obscul'iclado o compl·chen&'ío areada. 
PJ·esontomcuto tr.mos as iusteucçõe~ de 

1 do sotembt·o de 1836 que, cmbo1·:.t com 
intuitos fiso ttes e calcadas sobl'o o dil•eito 
ft•ancez, fornecem umn. nomenclatura das 
cousas immoveis bem mais corrcch que a 
dos arts. 57 a 60 do P1·ojecto. 

Art. 57, § 1. 0 Juridic::tmonte &upeJ·ficie é. 
tudo que se eleva acima do sólo, Fr. 71, 
Dig., de uso{ructo. Segundo os princípios 
geraes, olh pertence ao proprietario; p:n·ém, 
si se compõe de edificios, tem-se admittido 
a cessão do seu uso como direito real, 
embo;·a o art. 6° elo dccrato n. 169 A, de 
19 de janeiro de !890 nã.o a considere entre 
os onus rcacs. 

Esse mesmo Projecto, art. 826 usqtte 832, 
se occuprt com o direito de supcrficie, ver-
dtl.tleiro desmembr,tmcnto d:t pl'opricd·tdo. 

Om, si o art. 58 considera immoveis p:u•.t 
os cffeitos logaes os direitos I'cn.es·, pam que 
consta1• no art. 57, § 1•, a superficie do Sólo 
quo só idealmente dcllc se differcnç:t ~ 

O P1·ojccto i~ba.dona. a. classica divisão de 
p1•odios rusticos o urb:tnos, q no tilm nlío pe-
quena impo1·tancüt p1·atica.. 

Sccçio 3a: 
Art. 64. Definindo fnngiveis os bens 

moveis que podem ser substituirias po1·outros 
do mesmo genero, qualidade e quantidade, o 
Projecto não deu a oxact;t noção do termo 
{ungivel, que o antigo direito romano aliás 
desconhecia, sondo inventado pelos common-
tadores. 

« Umn. cousa 6 fungível, diz Mn.ckeldoy, 
§ 154, quando, na relação legal de que ellu. 
fóema objecto, se a considera antes segundo 
o sou genm·o ou a sua quantidade, do que se-
gundo a sua ospecie, de sorte que nã.o se é 
obrigado a dal-a sinão em genero ou na 
mesma quantidade ou qualidade.» 

Ora, sendo falso que as cousas, que no 
commercio diario são ordinariamente medi-
f].n.s, contrtdas ou pe3adas sejam sempre fun-
gíveis, porque podem haver casos em quo, se 
ap1·esentando como não fungíveis, devam ·er 
substituídas in specie, o artigo encerra uma 
noção dofic\cnto, 

Vol, II 

Na.da justifica a. manutenção de ·ta tlistin-· 
cção, que bem se comprchendc no gl'UpO das 
cousas consumíveis e não consumíveis, refe-
ridas no art. 65. 

Esta classificação do bens ou causas em 
fungíveis e n<'Lo fungíveis, diz Demolombc 
(Cul'so do Codigo de Napoleão, IX), não rr.-
sulta ncccssaria o cxclusivamcnt.J de su[ls 
pt·opriodatlcs natumcs c cunstif.u1.ivas, po-
t·C:m deriva antes de tudo d<t intnoção das 
p:trlos, d<~ relação sobro qun tncm sido as 
consas por ellas considoradn.s c do fim a flUO 
as mesmas se propuzeram. 

A distincção não tem, por conseguinte, 
nada de essencial, n:tcht de absoluto : ó 
antes todn. accidontal ou relativa. 

Ora, um projecto quo pretende rcformm• 
p1•ofuudamentc o nosso dil'uito privado, não 
deve n.tor .. sc a vclh<trias imprestavets. 

Arf. 77, § 1.0 Teixeira de Freitas, Con-
solidação, noh 17 dv art. 63, define bem-
fcitoria.s voluptuarlas «as quo são de met·o 
luxo ou r ecreio .ou da oxclusivn. utiliclado 
p<tra quem n.s fuz». · 

E' b~m mais razoavol csh noção do que n. 
do pn.ragrapho onde se consideram volupi.wt-
l'ias as b.}mfoitorias que não augmentam o 
valor da cous:t, ainda que tornem mais agTa-
tlavcl o seu uso. 

Niogucm dirá. qne uma sala caiada vallta 
tttnto como a que é adornadtt com :finas l)in-
t uras a oloo c qtw tenha o mr.smo meJ·e-
cimcnLo qne um tncto ornamentado e o~Lu
cado aqucllo quo singelamente é funado do 
ttLboas. 

O fundamento jurldico da distit1cção elas 
bemfeit.orias utois, ncccs>al'i:ts o voluptua,-
ria.s é outro quo não o va!or venal. 

Art. 75. Considera como accossorio do 
sólo aquillo que precisamente o art. fh 
reputa. bens immoveis. 

Só por figura de rhetorica se poderá. cha-
mar acccssorio o espaço aereo e o sub··súlo 
com os mincracs nello incluídos. 

Aliás, quer a lei n. 1237, de 24 de setem-
bro de 1864, art. 2o, § 2°, quer o decreto 
n. 169 A, de 29 de janeiro do 1890, cif.ados 
artigo c paragrapho, exemplificam os acces-
sories immovcis agricoltl.s, quo podem ser 
objecto de hypotheca. 

Este mesmo Projecto, art. 954, ns. 2 c 7, 
está em cootradicç,'í.o com o art . 75. 
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Nem uma palavra sobre a tlworia das de-
teriorações, quo corrospondem á~ ])orofcito-
l'ias, 

Ora, a Constituição de 24 de fevereiro, 
art. 88, veda as guerras de conquista. 

' ão é extravagante que no Codigo Civil e 
faça lembrança deste modo de acqui içií,o de 
domínio, incorporando ao patrimonio da 
União o producto do s:J.que e da. violencia? Art . 78. B' obsomv o mal 1·odigido. 

Art . 80. Nem Blutcau, nem Mol'aes, nem 
Fr . Domingos Vieira, nem Caldas Aulete 
mcncion:tram nos seus diccionarios o voca-
bulo dominiaes, gallicismo inutil para quem 
tem o bom adjectivo p::n·tuguez pat1·imonial. 

ro omtanto, este art. 80 emprega duas 
vezes s:;mclhante expressão, dizendo SJl'Om 
«dominiaes o bens que se compl'ehendem no 
p.ül'imonio do t itular, cJmo do diteito real 
ou pJssoal, e não estão applicados a algum 
uso commum ou especial». 

A phr:\Se é má e na definiçoão peior, porque 
para a caructeriz~çã.o serve-se do processo 
da exclu ão dos§§ lo e 2°, que tambcm são 
mal redigirlos. 

E, si não é ba tanto o qualificativo pat?·i-
monial, os revi ores do P1·ojecto bem pode-
riam lançar mão do termo vernaculo dom i-
7lical, que Aulete define «que pertence ao se-
nhor· ou proprietario ». 

OJ odificio publico o o ou tros bens apon-
ta.do no :s 1° como endo d3 u ' o especial, 
não podem «pertencer 1í. pessoa a cujo cargo 
e ' iiver o re ' pectivo serviço ». 

E patente o ert•o da redacção. 
A ' resce qu a tlenomin~ão '< ben' lle uso 
peciaJ ~ dosnec ' · r ia. c iucorreota.. 
Desneces';uia , porquo C'~es bou~ são ver-

dadeimmemc patrimouia ; o inconec~a. , 
porque pôde a rodo o momcmo abri r 
mão do w 'JlOOial, corno ~m acontcciuo 
oom propri · nac:ona • cedido a ' E . 
1/a!tl , ll"Z-ci do at'L 64 . ' , da. Gonm;itnição. 

Era melhor: ' como em outros caso , man-
ter-se honrosa omissão. 

Art . 85, § 2 . 0 Para que a phrase rios flu-
ctuaveis? 

A Ord. , Li v . li, fi . 26, § So, aponta entre 
os direitos reaes «OS rios navegaveis e os de 
que se fazem os navegaveis, slsão caudaes, 
que corram em todo o tempo ». 

O texto é a ·sim considerado por Teixeira 
de Freitas, art. 52, e Carlos de Carvalho, 
art. 198, lettea c . 

A noção é clara c comprovada por um uso 
secular. 

Para que inuoval-a com o emprego do qua-
lificativo jltlctuaveis ? 

Flucluavel é um neologismo que não se en-
contra em Fr. Domingo 'i icira, em foraes 
e em outros lexicographos. 

Delle ·e serve todavia o Codigo Civil Por-
tuguez, art. 3 O, § lo, dizendo : 

« Entende- e por corrente fluctuavel 
aquella por onde estivee effectivamente em 
<yo ·tu me, no acto de promulgaço.ão deste Co-
digo, fazee derivar objectort fluctuant ~ 
clurante o decurso do auno int iro e com 
~n:; commerciae • . ou a que de fu turo for 
declarada tal pela autoridade comp tente. » 

orá. ne..-:se sentido que o projecto a em-
liH' ga ~ 
T Em todo oca o é profoeivel consel'var a 
yormi uologia ant iga. 

apitulo IV: 
Xri . 96 . cria mais acerta.do que o p,·o-

~ieclo, m -v z d definie d um modo equi-
voco cou~as fór<l. de com mor io, a nn· 
l~era:~e, como faz ia o direito romano, Iwt., pv. II ~ } o ao 10° . 

. E ~i é proci 'O multiplica.r no Codigo as 
~cfiniçõ ~ . a DO!:ã-O forn cida por ~Ia.ckeld y 
~bem ma,i' comple-.t . 

mao. 
"enhnmdo d sjoriscon 11l ro ~e lembrou 

os despojo~ mado~ ilO inimig pa.m figu-
nrem no grupo do::; l.~Cns ca.éiona - ._ 

As co · ~ qu não ,;tão no commerci , 
:asct•eye clle fio <li' que o pa.rticubre ' 11ão, 
podem ter nem de facto nem de direito. >> 

Art. . 115, pa.raara.pho unico. Porque a. 
' ~peci.ficação da ' nggest."io l1ypnotica ntre 
ps meio de coa Ç<1o Y 

Con ervar- a gcneralitlade da th , COlll•· 
p cndiada. no inicio do artigo, eria m<1is 
~cm·T>ado. -
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Art. 18:5. E' materia })uramentc pre-
ces ·ual, sobre que aos Estados compete 
legislar. 

Demais, é livre o direito de pro110r a 
acção. Só <\ sentença dec:dirá si o autor 
tem nclla interesse legitimo, seja economico 
ou de ordem mor.1l. 

Capitulo li : 
pa. pre~;ceipç.-"i.o- 1~1't. 200 -Si a prcscri-

pç<LO corre contra os 111capazcs do que trata 
o aet. 5, porque na acç·ão de resci.·ão por 
lesão enorme (ar&. l319) dizer que o lapso 
de t empo corre contra menot·es dueante o 
prazo estipulado para o exl·rcicio daquelle 
direHo ~ 

. São p,,teotes a contradição e incongruen-
Cla. 

Art. 212, §§ 7• e 8. • E' a lei commercia.l 
que deve regular a. prescripção do~ commer-
ciantes, corretores, leiloeit·os e agentes do 
commercio. 

Temos no Codigo de 1850 cs a.rts. 441 
usqt~e 456 quo extensamente se occupam da 
prescripção mercantil. 

Pelo art .. 446 a. acção para demandar o 
pagamento de mercadorias vendidas sem 
titulo oscl'iRto, assignado pelo devedor, pre-
screve no 11m de dous, de tre.:> e de quatro 
annos, conforme o logar da res ~dencia do 
mesmo devcélor. 

Porque encurtar o prazo e deslocar para o 
direito civil materia o:sencialmente mer-
cantil ~ 

Quanto aos corretores, leiloeiL•o~; ou agen-
te:3 de commercio, são strlctamente com-
mereiaes todo::~ os actod por elles pe,tticados 
em razão de seus officios . 

E' justo, conseguintemento, que a pt·e-
scl'ipçã.o de seus credito::; seja iguttlmcnte re-
gulad<t l)Ola lei· d c exce pr;ão. 

Art. 212, n. 9. Reduzie a um a.nno o 
}Wazo d~t prc ~ cripção da acção dos credores 
para. Tevogarem os acto:; praticados pelo 
uevcdor em fraude de oxocuçlo, é em abso-
luto ina.cceitavel. 

Ante a relaxação dos cos tumes actuaes, já 
E:ã.o por demais escassos os recursos da.s vl-
ctimas das fraude ·. 

Porque inda mais atfligil-os com a dimi-
Jlllição do prazo 1 

Cousa d·gna de nota : 
Actualmente prescrevem no fim de tt•es 

mezes as acções ~o~ offi ciaes de justiça, por-

teiros,. escrivães, advogados, solicitadores, 
cul'aclores, peritos e procuradores judiciaes, 
paea. pagamento dos seus salarios e hono-
rarios. 

O P1·oj ecto eleva o peazo a um anno e 
reduz os que são conferidos a commerciantes 
e credore.j ! 

Art. 214, § 3• - Al.J.i se manda prescreve1• 
em dou:; annos a acção para pagamento dos 
sala1·ios dos officiae,; puhlicos. 

Os porteiros, curadores, officiaes de justiça, 
c escrivães são no fôro e pelas leis proces-
suaes equiparados a otllciaes publicas. 

Cumo se conci liar o al't. 212, n. 4, com estn 
ultimo ? 

. Art. 216, 6•- Nada justifica a reducção a 
Cinco annos da acção para a indemnisação 
do · damnos causados pelo delicto. 

Pre.;entemente e.· ·a pre:cl'ipção é de trinta 
annos. 

Si o art. 210 con. erva a p;·escripção t:·in-
tannal'ia para a.s acções pos::;oaes, contada do 
dia em que pod"l'iam t :n· sido propostas, li-
utitar a um !u:;t1·o est 'l pt azo, na hypothese 
deste art. n. 216, O•, é ser em demasia bene-
Yolo para com os delinq uen tes. 

Em todo este capitulo da proscripção, como 
nos outl'os l'~tl'o-cl'iticados , não ha systllma, 
nem graduaçao. 

Parte especial 

Livro I. Titulo I. C:tpitulo I : 
Das promessa. (lo casamento- Toda. a 

theoria dos esponsae::; no dit•eito viaente e 
que o auto1· d1 con:;oliuação com pendia nos 
a.r t ·. 70 v. sqtw 94, está r etluzida ao art. 218 
onde se diz ingenuamente que as prome.~s~ 
de casamento não pl'Oduzem oiJt·l.,.aÇão le"'al • 
de contrallil· ma.t1·imonio. o " 

No emtan to, c: te tissumpto devora tm· sido 
r egulado com os adequados desenvolvimentos 
já que a. disposição final, a1·t. 2203, r evoga 
«todas as lei: civis ant01·iores .» 

Si qua. i sempre <). diligencie. é uma yh·tudo 
a precipitação na. cla.bOt·ação de uma ob1·a d~ 
tantt\ monta, como um Codigo Civil, dá Jogar 
a faltas imperdoavei;,;, 

Capitulo li : 
Arts. 219 v.sgu.e 224-Reproduzem qua.si 

ve1·burn acl vcrbwn os art.·. 1 a 6 do decl'e to 
n. 181, do24dejaneirode 1890. 

Não lm censu1·a. para. o caso, sendo apenas 
do se h\mentar quo o mesmo nãl) tenha sue-
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cedido a outras partes important~s do direito 
actual quo bem podel'iam ter s~clo lncor_po-
radas ~o novo codigo. 

Dos impedimentos de casamento. 
com pequenas modificações, os impedi-

mentos são os mesmos a qne se refere o 
art. "fo do decreto n. 181 . Bem assim as 
regras para a opposição dos imp~dimontos , 
capitulo IV, e relativos ct celcb1•açao_e prova 
do casamento. Não contém mater1a nova, 
apenas ligeiras alterações de construcção. 

Até a fórma ol'iginal do ad. 27 do decreto 
n. 181 é ·-littemlmente trasladada para o 
art. 245 do P1·ojecto. 

Capitulo III. 
Do casa monto nullo e annullavel-Al't. ~70. 

-Ahi se encerra uma pcl'igosa novidade, que 
pôde degenerar em porta larga pa.ra geau-
des abusos , 

se()'undo o seu conteúdo, « é nullo o casa-
mento quando não tiver sido cont ra.hido 
pcra.nte auctoridade ?ompotentc, po~endo a 
clecla.ração dessa nulhdadc ser roq~enda por 
qualquer po~soa, q!1~ nel~a tcnl~a lJltnros;:;e, 
ou pc!o orgão do mmtstm·w pll_lJlico. _ 

Nem o P1·oje_cto , nem a 101 _em cxccuçao 
(doc. n. 181) dcs1gnam a auctortda.de _compe-
tente pa1·a prosidie a.o casamento, po1~ qu~ o 
preceito do art. 110 d~ dc?rcto de Janeno 
t eve um cm·acter tramntono, desde que a 
o1·o-auização jucliciaria. passot: constUuciona.l-
m~ntc a sm· privativa das lcgislatm·as. locac::; , 
exccpnão fc'ta. do Districto Federal. 

Não, cabenclo desta ar te ao Poder Legisla-
ti v o da U n'ão providenciar sobro a c reação c 
nomea.ção da auctoridade competente, decre-
tar-se a. nullidadc pelo modo forma.l por quo 
o artio·o preceitúa, é sem duvida. alguma 
abrir ~al vula ct nullificação de acto de con-
soqucncias tão melindrosas, concorr~~clo-se 
para. o afl·ouxamcnto dos laços famll tar~s. 

o que faz a prova do ca.sament? é a m-
scripção do t ermo no respoct1 v o reg_1stro: 

Essa inscripção ga.rante; por ~sstm diZ~', 
aos conjn()'cs a p:Jssc do estado, e affirma.çao 
solcmnc de que o a.cto foi celebrado com a 
devida soleumicladc, consistente na p1•escnça 
do funccit;mario publico o do dua.s teste-
munhas. _ .. 

Para que pôr tudo em questao c aclmltt1r 
pcsquizas em torno de um acto, em C(UO ~ 
reposição das cousas no stattt quo antenor e 
quasi, senão impossível~ 

Si o art. 108 (lo decreto n. 181 só considc~·a 
válidos os casamentos celebrados no Brazll, 
sendo de-accôrdo com as suas disposições, os 

tribunaes até hoje não formaram dou Grina 
no sentido de se pronunciar a nullidado re-
sultante da incornpJtencia do. prosidonto do 
acto. 

E a razão é obvia : 
Não só este motivo nãO- vem compendiado 

no capitulo VIII do dcceeto, como o repr esen-
tante do példcr ·publico é, por as.>im dizer, a 
testemunha oflicial que nada dclibeea, apenas 
authcmticanclo c solemnisando a c<.J lebração 
com a sua presença . 

Si, segundo as regras do Conc'ilio Tricbn-
tioo, o pa1·aoho CJ'a ministro in dispensa vel, 
porque a celebração devia se effectuar co1·um 
pcwocho et dtwbtts vel tdbus /.es tib us, é bom 
não se deixar á ma1•gem o casamento pu-
tativo, osso pocleroso remcdio que ampara 
contra as nul lidades os conjugcs de boa fé. 

A novidade é auiscacla; o melhor é nacla 
se di spor a respeito, 

A1·t. 272. Ahi se con~idm•::t aunullavel o 
casamento cooüahido com inl'racção do qnal-
quer dos ns . 9 a 15 do art. 225. 

Os ns. 12 a 15 clostc avtigo rezam : 
« Não póclem conteahir casamento : 
12. O viuvo 011 viuva que tiver filho 

I do conjugo fa.llocido cmqua.nto não fizer 
inventario dos bens do casal ; 

13. A mulher viuva ou scpa.rada. do 
ma1·iclo por nullidadc ou a.nnnl!n.çi'io do 
cas<tmcnto, até clez mezes cü1poi.s .da 
viuvc;,~ ou da s :pa.raç'Ko judicial dos 
corpos, snJvo si antes de terminado o 
referido prazo dér ct luz algum till10 ; 

14. O tutor ou cmn.dor c os seus des-
cendentes, ascendentes, irmãos, cunhn.dos 
ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou 
curatelada, cmquanto não cessar a cura- · 
tela c não estiverem saldu.das as respe-
ctivas contas, salvo permissã.o dcix:adu. 
em testamento ou outro escripta authcn-
tico pelo pae ou pQla mãe do tutela.do 
ou curatela.do; 

15. O jutz c escrivão, os seus descen-
dentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou 
sobrinhos com orphã ou viuva da cir-
cumscripção territorial, onde um 011 
outro tiver exercicio. salvo licença es-
pecia.l do presidente do Tribuoa.l do Ap-
pellação do respectivo distl'ic'~o .» 

Declarando annullaveis os casamentos ce-
lebrados com quebra desses precoit.os que 
são ' vcrdadciramente impedimon tos irnpe-
dientes, na teclmi~a canontca, o P1·o_jecto 
commetteu grave cochilo. 

A infl·acção faz incidir em pena .os infra-
ctor~s, masnão vicia o acto, 
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E' regra de direito que onde ha imposição 
do penas, est':1 im;po.>ição importa revali-
dação. 

Ora, nos àrts. 287, 288 e 289 veem inse·· 
ridas disposições pcnaes applicaveis aos paes, 
vi.uva, tutores, juizes, escrivães c os seus 
parentes que houverem contra.hillo casa-
monto, violando os arts. 12, 13, 1,1 e 15. 

Para uns é a perda das duas terças partes 
dos bom; em proveito dos fiihos do primeiro 
leito ; para outra (mulher viuva) é a im-
posição do regirnen da incommunicabilidade 
c a recusa do direito de testar em favor do 
marido. 

Para os tutores, curadores, juizes e escri-
vães e os seus parentes, taxativamente desi-
gnados, é a obrigatoriedade do regimen da 
separação e incapacidade do conjugo culpado 
plwa receber do outro cousa alguma por 
doaçli.o ou testamento. 

Isso não significa quo o proprio P1·ojecto 
declara, legaes estes casamentos que, no em-
t,mto, o art. 272 considera annullavcis? 

O Projecto, que seguiu tão de perto o do-
Cl'cto 181, no cmt'tnto se esquece do prcc~ito 
do art. 63 deste decreto, que só considera 
aunullavel o cctsamento conGl'ahido com a 
infracção dos ns. 5 e 8 do art . 7°, appli-
cando-sc aos casos dos ns . 9 a 12 sómentc 
aB penalidades dos arts. ns. 99, 100, 101 
c 102. 

Arts. 290 o 291-A pena do multa imposta 
ao ollicial do rog'istro civil o ao juiz 6 insi-
gni'l'icante, attcndcndo .. se á gravidade das 
faltas porventura peaticadas por esses func-
cionorios c a.hi definidas. 
_Bom mctis regular seria sujeital .. os á sanc-

çao dos arts. 207 o 208 do Codigo Penal. 

Titulo 2° : 
EU'eitos jurídicos do casamen·fio-Arts. 292 

e 295-Muito mais previdente e mais bem 
redigido é o art. 56 do decreto n . 181, ex-
cepção feita da parte em Cllte declara ille-
gitima veis pe·r subsequens o 3 filhos adulte-
rinos, 

Capitulo 2o : 
Dos direitos e deveres do marido-A ru-

brica miJ.pl'ega incongruentemente a palavra 
cleve1·es mais do terreno da moral que d.o 
direito. 

Aliás a falta é repetida em não pequeno 
numero de artigos do Projecto, 

Art. 300-Reproduz a noção cõmpendiada 
nos art. 294 e 295. 

Esta deslocação d.e materüts que se observa 
em varias partos do P1·ojecto não ~ dos seus 
menores defeitos. 

Art. 30.2, n. 2-Exigir o consentimento da 
mulher para que « o marido possa litigar 
acti va ou passivamente » (não sceia. melhor 
dizer como autor ou réo ~) « sobre os bens 
immoveis communs ou os direitos l'eaos que 
o casal tiver sobre os mesmos bens », é cer-
cear o poder marital sem vantagem ou im-
portancia pratica. 

Para que a outorga da mulher quanqo 
litigando, o marido só tom em vista defen-
der os proprios interesses desta~ . 

Incontestavelmente merece preforenc1a o 
direito vigc_nte, quando annulla. os litigi_?s 
sobre bens de raiz em que a mulher nao 
tiver interferido. 

Art. 307. Puro ncpholib<ttismo ..• 
De que modo a mulhoe « compa,rtilha da 

posição social do marido » 1 . _ 
Em um codigo, onde se definem chrmtos e 

obrigações, e a que devo presidir a ma:ior 
precisão c nitidez de linguagem, o art1go 
nada quer dizer. 

Art. 311, § l 0 • Si no regimon da commu· 
nltão, é o marido quem aliena o grava os 
immoveis communs com outorga da sua mu-
lher, a phrase do artigo é incorrecta e o 
teor delle iuconvoniente. 

Mesmo com a clausula da incommunica ... 
bilidade; não deve caber á mulher a aliena-
nação dos seus moveis proprios, sem a aucto· 
r ização do ma.rido. 

Titulo 3° : 
Art. 329. DeSLlecoasal'io. 
A doutrina está incluida no arG. 208, 

Titulo 4° 
Dü;solução da socled<tde conjugal e posse 

dos filhos-Art. 396, n. l. Conviria melhor 
precisar o adulterio Q.o marido. 

Segundo o art. 219 do Codigo Penal, só in· 
corre na pena de adulterio o marido que 
tiver« concubina teúda c manteúda ». 

A norma penal será a reguladora do di· 
vorcio? 



éODIGO CIVIL- BRAZIÍ..EÍRO 

A jul'iSpt•udeucia tem vacillado lU\ in tcl-
llgenciado a!'t. 82, § 1°, do decre to n . 181, 
de 24 de janeiro. 

Art. 396. Sevicia ott injuria gt•avo -
Tambem são vagas as cxpl'essõcs que cleixam 
ao arbitrio do juiz a qmLlificação dtt sevicia 
ou injul'ia, uma vez que não se encontra 
deltas definições nos arts. 303, 304 e 317 do 
Codigo Penal. 

Arts . 389 usque 401-E' lamentavcl que o 
P1·ojecto mantenha o divorcio por mutuo 
consentimento, em má. hora introduzido en-
tre nós pelos arts . 85 usquê 87, do decreto 
n. 181. 

Esta fórma de separação, que os romanos 
denominavam cli1Jo1·tiurn bono. gratia, e que 
tanto concorreu para a relaxação de cos-
tumes franceza do Povo Rei, foi desprezada 
pera propria lei de 27 de julho de 1884, que 
abrogou os ai'tigos 275 e 294 do Codigo Na-
poleão. 

Segundo o Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, D·i-
?'eito de familia, pag. 372 e seguintes, não a 
admittem : a Inglé).terra, a Russia, a Servia, 
a It:Jlia, a Suissa, Portugal, a Hespanlm e a 
Republica Argentina. 

Igualmente a exclue o moderníssimo Co-
digo Allemão, a que tantas vezes o P1·ojecto 
rJcorre. 

Excepção feita do Brazil, a separação ou 
divorcio por mutuo consentimento, achou 
guarida nos Codigos da Hollanda, da Belgica 
c da Aus &ria (para os ,judeus). · 

Ora, a experiencia brazilcira nos ultünos 
dez annos tem mostrado que, á sombra do 
mutuo consentimento, apparelham .. se as 
ft·audes contra credores, a coacçi'í.o do m<t-
rido arrancando a adhesão da mulher e 
outras protervia.s, que vão pouco a pouco 
contl'ibuindo para a desmoralisação da. fa-
mília. 

Demais sendo incontestavelmente catho-
lica quasi a unanimidade dos brazileirJs 
c não admittindo a Igreja semelha.nte meio 
de suspensão do vinculo conjugal, fó um pe-
queno numero de casaes recorrerá a tal re-
medio. . 

Valerá a. pena, no intereEse de tão poucos, 
manter-se uma instituição detestavel ~ 

O p,·ojeclo em boa hora repelleo divorcio, 
auctorisando convolação a novas nupcias. 

Porque não dá um pa. so além, revogando 
os alludidos arts. 82, § 4° e 85 o seguiote.'l 
do dccr·eto n. 181 1 

Capitulo lV- Do I'econhecimcnto dos fi. 
lhos illegitimos- Art. 443. A maternidade 
não . c occulta ; antes di'i.-se-lhc maior pu-
bl'cidado pelo registro civil do nascimento. 

A quo vem, pois, o :l.l't·õgo dizel' que 
« quando um dos pacs reconhece o filho, não 
póclo revelar o nome elo ouko, salvo . i este 
tamb3m já. o ti ver rocon becido » 1 

E como so pólio verificar a. identidtLdo do 
reconhocülo, occultando-se a filiação ma-
terna? 

Art. 444-Paea ·que chamar o filho e pu-
rio, i é vedado dizer qur clle procede de 
conculJinato repwvatlo ? 

A1·t. 450-Paea que es&a innovação, quan-
do não só a actual lei escripta como.as nos-
sas tradições jurídicas vedam a pcsquiza. da 
paternidade? 

A' sombra da reforma, vão sur-gir os es-
candalosos processos a que a lei. do 2 de se-
tembro de 1847 quiz pôr cobro, t axando a 
fórina pela qual o reconhecimento paterno 
pó<le ter lagar. 

C,apitulo VI :-Secção IV-Ex tensão e sus-
pensão do patt- io poder-Art. 483-Dei.xando 
ao ct•itcrio do juiz tomar qualquer medida, 
quo lhe pareça necessaria para a gar<•ntia 
das pessoas ou dos bens do filho, o Projecto 
esqpeca a salutar regra que, uma. lei será 
tanto melhor, quanto menos Jogar der ao ar-
bituio o ao abuso. 

Não só convém designar os casos de vio-
laçií-o ou negligencia. de deveres, (sempee 
estq. palavra impropt•la) como mcn·cionar ta-
xat \Vameote as medidas acautelariol'as ou 
coerciUvas pelo íex ~a deixaclas á. discrição do 
magistrado. 

Al't. 484-Como no prcceden te, é neste 
artigo tudo vago e intl.etinido. 

Nem se diz om que consiste o ct\stigo mo-
dern.do,.nem o definem as ordens, conselhos 
ou exemplos perniciosos, ou os ac tos contra-
rios á moral e aos. bons costumes. 

O que o artigo parece con agrar é uma vi-
gilancia continua, impertinente do poder pu-
blicp sobre a vida domestica. 

A patria p otestas será uma ombra do po-
der ; o chefe de famil!a é um titere exposto 
aos caprichos de juizes, em cujo desagrado 
incQrrer, e que ficará moralmente coacto e 
impedido de exercer a sua. aha mi>·são. 
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Pt•oteja-,<;IÚ1 IWole contra os desvarios dos 
màos progenitores,mas,é preciso que a acção 
do pae , calcada pl'incipalmente sobre os sen-
timentos affoctivos, não seja üma vã appa-
rencia . 

Titulo VI:~Da tutela-Secção I- Dos tu-
tores-Art. 503-E onde não exis tirem reco-
lhimentos elpcciaos ou pessoas que se cnca.l'-
guem voluntaria o gratui tamente da creação 
de taes menores, como se exercerá u. tutela 
publiqa do Estado? 

A lei vigente manda nomear tutores, quer 
aos orphãos ricos como aos pobres o aos ex-
pos·tos ; logo quo completem sete annos o 
jtüz devo dal-os por so ldada , prcccurndo an-
núncio por prcgfí,o em ancli.enc'a. 

Podem ignalmonte os mesmos set• rcmct-
tidos paea os arsenaes (T . de Freitas, Con-
solidação, arts . 264 c segu'ntes .) 

O Projecto deve1·a -acautelar a cspccie. 

Secção II:-lncapazes de exercer a tutela-
AI·t. 504 n . 5-Porquc ainda essa icléa in-
definida ele probidade duvidosa~ 

Um codigo só pôde ser bom, preci.sa,udo os 
termos jurídicos que ti.ver de empl1eg.<.w. 

Secção V-Exe!·cic'o detutcla :-Art. -520, 
ns. 2 e 3-Qual a pena, verificada a infl'ac-
ção destes dons numeras? ·1 · d 

ParecJ que não é a de nu!Lditde, q!lo o -a·r-
t•go reservou á hypothese do n. I o. 

Art. 522. E' mais um grup) (lo agentes 
officiaes, cuja ci·eaçã.o o m:tigo autol'iza, p :;l'-
m'ittimlo ao tutol' tomar um ou mais <tuxi-
liaees á sua adminis tmção, mcdian~c retri-
bui ção marcada p:;lo juiz. 

Assim um tutol' empregará os s :;us pro-
tegidos c o juiz lhes fixa1·á o:·clcnaclos, di s-
pondo da fa:enda alheia. 

Pelo art. 519 n. 1, compete ao tutor fazer 
as despezas necessar:.às com a conse1'Vaçã.o e 
melhoramento dos bens. 

, Essa faculdade não é sufficiontc para a 
administração o conservação dos bens varias 

· e disseminados? 

Secção VII - Prestação de contas da tu-
tela : - Art. 528 e 52}} - Si no fim de cada 
anno, os tútorcs apresentam ao juiz um ba-

l:wç l da sua gestão, o qual, depois do ap . 
provado, ê á.nnexado aos autos de inventario, 
a prestação biennal elas contas é ociosa, 
porque a apresent·:tção c appl'ovação do lxL-
la~ço é, pt·ecisamentc , a tomada de contas. 

Adm'.lmcnte, os pt·azos para apresentação 
das contas de tutela varia.m, conforme se 
trat:J. de tutores t estamcntarios, legítimos 
ou dativos. 

A1·t. 529, paragrapllo unico - A matel'Ía 
do paragrapho é meramente processual, 
sendo excusada a .' declaração de que as contas 
serão prestada·s em juizo. 

Não podem ser de outro modo, uma vez 
quo é o juiz quem as toma. O final do para-
grapho obriga o tutor a recolher immedia-
tamentc ao c-Jfrc do3 orpliãos o s:tldo ou 
alcance. Pela lei a.ctual (Ord . Li v. 4 tH.l02 
§ go R-egimeúto 83<! de 2 de outubro de 1851, 
a1·t. 32 § 7°) os tutores e curadores devem 
ontl'egar os saldos e alcances dentro do nove 
dias, depois da prestação de contas, sob pena 
de prisão. 

Fôra bem melh?r manter-s; a disposição· 
vigente'. 

Secção VII :· 
Cessação da tutela- Art. 538-Gnerrcü•o 

enumera quarenta. e t res casos de remoção 
de tutores,-apoiaudo-se na doutrina vaga da 
Ord. Liv. V. Tit, 102 § 1 ~. O artigo presta-se 
á mesma casuis ',ica.. Porque niio precisttr o3 
mo \fvos de suspeição por negligencia, des· 
leixo ou má conducta 'I E' ainda o perigoso 
processo de -se deixar a solu ção ao arbltl'io 
do juiz. 

Livl'o H- Direito das cous:1~- Titulo I-
Posse __: CapEulo I. 

Da posso o sua classificação- Art. 576.-
Em vez de se definir a posse, cleflnc-se o pos-
suidor, quando Cl'a excusado definir-se üma 
ou outra , porque Q Codigo não póde ser uma 
o]Jra didactica. 'No emtanto,a definição pecca 
pol' obscut·a. Para que, com innonções, 
abl'ir mão da. bella definição de posse, dada 
por Savigny e ·que Lafayetto concretizou no 
seguinte enunciado : 

«A posse consiste no po~o.r de dispor 
physicamente de uma causa, com a in-
tenção de dono e de defendcHt contr·a 
as aggressõos de terceiro . » 
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Capitulo li : 
-Art. 007. O ar&. 77 ~ I o diz que as bom· 

foitol'ias voluptuarias não augmentam o va-
lor da cousa. Este dispõe que o «possuidot· 
do boa fé pódo Iovanta1· as bemfeitori<J.s 
Yoluptuarias, si nã.o lhes for pago o valor». 
Como conciliar os dous textos ?- . 

Capitulo V: 
Da peotecção possessoria- Art. 613- Dif-

ferençando os casos de acções summarias 
para.<~ manutenção ou reintegraÇ<"ío da posse, 
o Projecto invade a e:;sphera do direito 
judiciario, sobre que não é dado á União le-
gislar. 

Não obstantq o preceito, as legislaturas 
locaes poderão acloptar dentro da orbita con-
stitucional de suas a&tribuições, outt-as nor-
mas processuaes que não as do texto. 

Capitulo li : 
Propriedade- Fôm de melbot• eli'eito pt·a.-

tico escrevor- clominio. 

Capitulo Il : 
D<~ propriedade immovcl-Art. 619, o 

]_:Jaeagrapho unico.- Nã.o é da in.>cripçã,o 
no registro judicial dQ titulo dlfrtransfercncias 
que se deve faver derivar a acquisição da 
propriedade immovel, uma vez que o texto 
exige o referido titulo - Segundo a lei actual 
(decreto 169 A, de 19 de janeiro de 1890), só 
em relação a terceiro é que a transmis ão 
intm· vivos por titulo oneroso ou gratuito, 
dos bens su ceptiveis de hypothecas ou a 
instituição de onus reaes depende da trans-
cripção para operar os seus eífeitos . O domí-
nio adquire-se, isto é, é cedido pelo antigo 
proprietario por escriptura publica ~u par-
ticular nos casos em que esta é .permrttrda. 
Ha, portanto, defeito na redacção do artigo 
e me. mo na doutrina, tanto mais que o pa-
ragrapho unico, reproduzindo o art. 8°, § 4°, 
do decreto n. 169 A, diz que a transcripção 
não induz prova de domínio, que fica salvo 
a quem de direito. Por seu tumo, o Projeclo, 
no art. 6~5, estabelece quo o acto:s sujeitos 
á. inscripção não operam a transmissã.ÇJ do 
domínio, sioão depois de registrados, o que, 
evidentemente, contradiz a regra firmada. 
nesse art. 619, lettra. a. 

Secç'io I"I: 
Acquisição pela inscripção do titulo -

O fnndamento principal da inscripção é a 
publicidade, que della resulta como garanti-

dora dos intcr.;sse3 de terceiros, quo não in-
tervieram no contracto. E' por isso que o 
art. 237 do regulamento lnixado com o 
decreto n. 370, de 2 de maio de 1890, di · 
pensa de tl'anscripç.ão as transmi~õ~s . ca~tsa 
m01·tis, por testamentos e actos JUdiCiartos. 

No emtanto, este artigo obriga a esta for-
malidade: 

1 o, as sentenças proferidas nas acções 
divisarias ; 

- 2°, as sentenças que, nos invenhrios 
e partilhas, adjudicam bens de raiz 
para pagamento das dividas da he-
rança; 

3°, as arrematações em praça pu-
blica e as adjudicações. 

Tal exigencia acarreta despezas super-
fluas ás pades, já tão sobrecarregadas com 
os gastos judiciaes,- a monos que não se 
repu ~o a inscripção neces arla para o le-
van tamento do cadastro, que só uma lei 
especial terá. de regular (al't . 622 do Pro-
jecto.) 

Esta secção II é lacunosa, o que se prova, 
comparando-a com a lei hypothecaria (art.l8) 
c regul:1meuto n. 370, do~ de maio ele 1890 
(aets. 233 usque 256). 

Secção VI: 
Pct•da da próriedade immovcl -Art. 6S6, 

§ 2°. E' insufiiciente o prazo de dez annos 
para ser arrecadado como bem vago o 
immovel abandonado. Este abandono é uma 
fórma de prescripção acquisitiva pelo E~tado 
com iL dispensa dos requisitos legaes. 

Ora, eomquanto a lei vigente não fixe o 
lapso de tempo necessario para a prescripção, 
tem a jurisprudencia applicado ao caso as 
disposições da Ord. 1.4°, ltit. 3°, § 1° e tit. 79 
§ 3°, relativas á prescripção do direito rea 
da hypotheca, exigindo o curso de dez annos 
entre presentes e vinte entre ausentes. Não 
ha motivo para se alterar o direito vigente, 
tornando-se o fi co mais favorecido do que os 
partipularcs, para os quaes o art. 645 man-
tém ~,1,·egra consolidada no art. 1322, nota 4 
da obra de Teixeira de Freitas. 

Accrescc que, segundo o art. 690, para-
grapllo unico do P1·ojecto, o abandono não se 
presu'me em co usas de valor. 

- Capitulo Ill: 
'ccf,'ão I - Occupação- Art. 691, n. 3. 

Quanqo a reclamação dos enxames de abe-
lhas pelo dono da colmeia se reputar imme-
diata ~ O texto não escla1·ecc, isto é, não diz 
que Q prazo deva correr da apropriação por 
tet·ceito ou da scicncia della pelo proprietario 
anterior. 
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SecÇão V - Da tradição - De$de que o 
Projeclo exige para. a tl'ansfer·cncia do domí-
nio das cousas moveis a tmelição, são por 
demais deficientes as regr·as compendiadas 
na secção. Cumprüt ospecitlcarcm-se os casos 
cht tmdiç\KO symbolictt, o que tãC~ acertada-
mente fez o art. 200 do Codig-o do Com-
mcrcio. 

CapHulo VI: 

adste.icto á proeogação que só }Jôde ser obri-
gatoria para o devedor. 

São por domais restrictos os caso' do 
penhor ttgricola, sendo dclle excluídos: 

a) feuctos armazena.dos, em ser ou 
beneficiados o acondicionados pa.ra se 
venderem-; 
/ b) lenha cortada ou madeiras das mat-

tas preparadas para córte ; 
c) capitaes agrlcolas em via. do pt·o-

ducção. 
Com toda. a ra.zão o al't. 36.2 do uocreto 

n . 370 contempla estas ospecies, alargando 
assim a esphera do credit~ .agrícola. 

SecÇ'ão IH-Marcas de fctbric<1s-AI'és. 789 
usque SOl. O fabricante ou industeial exerce 
acto~ de commorcio, expondo á venda os 
productosde sua fabrica ou indnstria . Regn-
lamen to 7.J7 ~rt. . I 9 §§ I e 3. Assim, toda 
cst<t secção deve s:Jr destacada do Projecto, ca.pitulo XII-: 
por ~>or extranha ao domínio do -Dú·eito 
Ui·v::z . Da hypJtheca- Secção I-Disposiçõc.3 go-

Não a comprehcndc o Coeligo Civil Alie- raes-Observação geral-Em todo o capilulo 
mão, que bntas vezes serviu de modelo da hypotheca, almndam lacunas. 
par(t o autor o os revisores da prcsen ;e Desde quo um Codigo Civil não é olJjecto 
obra. de regulamento e antes é ellc mesmo a lei 

Dasta lce os artigos cJmpencliados na sec- regulamentar dos direitos e obri'g<tç'ões pl'i· 
Ç'ão c confr·ontal-os com a; lei 3340, de 14 de vadas, ora pmciso que o serviço i:lo registro 
outubro do 1887, para se tornar evidente a geral fosse tratado com toda a minudcncia, 
invasao feita pelo P1·ojec.to na cspilel'a do como. fez o decreto n . 169 A, de 19 de janeiro 
Direit:; Mercantil. Sómcnte abolida a duali .. de 1890, arts. 7° ttsqt~r? go e e.~pecialmcnte o 
dc\dc dos direitos c docrc tandu-:.:c um Codig-o regulamento n. 370, arts . 1" usqt~e I06 o 171 
Geral do Direito P1•ivatlo !) que esta secção usqtte 215, Ainda uma vez, não so de•via 
so justifica, esquecer n art. 2203 U.o P?"ojecto, que revoga 

Capitulo X: 
Do penhor-Sec;;ão-Disposiçõcs geracs. 
Art. 907 . O art. 27 1 do Codigo Commer· 

ci11l encerra bem mais clétra noção do penhor, 
em redacção elegante e vernacuht. 

Eliminada a palavra comrnercial, p::Jderia 
som inconveniente fazer-se o sou tr::msporte 
paré1 o Projecto. 

Ar~. 916. As emprezas de transpJrto são 
mercantis ( Codigo Commercial art. 99 
usque I18. Regulamento Commcrcial ar L I9, 
§ 3°) .-0 privilegio garantido á~ mesmas 
pelo art. J66 do Codigo de 1850, é maii' ra-
zoavel que a nova disposição. 

Secção In- Penhor agricoht c pccuario-
Arts. 924 o 925. Reduzir a um' anue> o pram 
da dul'açKo do penhor agricoht, que pela 
legislação actual póde ser tricnnal, é ainda 
mais ditncultar as operações do credito da 
lavoura.. 

Si, para obviar o mal, é permittida a pro-
rogação (art. 925) por mais dous annos, a 
mesma se fará com accrescimo das despezas 
da averbação - Além di~so, o 0redor não é 

Vol. li 

«todas as lei s, decretos, usos e costt~rnes, que 
constituíam direito civil braziloit'O, sobre 
cada uma das ma terias quo fizeram objecto 
do novo cJdigo.» Isto significa que os refe· 
rídos decretos ns. 169 A e 370 1icaram, com 
o novo co digo, virtualmente sem vigor. 

Ar·t. 957, 2a parte-Em logar ele poemit.· 
tir ao segundo credor executar a hypothcc<t 
independente da intervenção do primeiro, 
quando e.>to não tenha usado do seu direito, 
bem se poderia garantir ao scgunel@ credor, 
o dieeit.o de remissão da primeit'a divid<t, 
venci.da pela consignação elo va lor della, nos 
termos do art . lO,§ 4°, do decreto n. 169 A. 

Art. 971, §5°- A hypothect~ legal da fa-
zcndtt publica sobre os immoveis dos the-
sourciros, collectorcs, administradores, etc., 
não se jnsWica nos regimcns democraticos. 
O fisco não Jeve Ler privilegias, cabendo-lhe, 
no acto de nomear os seus exactores e pre-
postos, tcnuar todas as providencias, assecura-
torio elo seu direito ; figurando entre ellas a 
bypotheca especial. Segundo a lei vigente, 
sem a especialisação não vale contra tor-
cei ros a h'ypothcca geral ou legal (d.ecreto 

8 
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n. 169 A, aet. 3o, § 10). O P·1·ojecto tot'IHl. su-
perflua a especialisação, de l~O quo mand<t 
prevalecer sem esta forr~altd<~de <t hypo-
theca ger_a.l. Nenhuma raz::w ex·sto para, se 
voH:1r ao rogimen anterior, cujos int~otwe
JJlcntes a pratica de 26 a.nnos demonstrou. 
O systcma das hypothccas geraes não cspe-
cialisadas, - nem mesmo inscriptas, pódc 
muitas vezo.> ser causa de fraudes e damnos 
incalculavcis. 

Art. 998. Paea que se cx'~ir a prévia au-
ctorização do Governo ou 'elos Est<Lrlos, em se 
teatandó das hypothccas das estradas de 
forro ? O interesse publico .està na regula-
ridade e não interrupção do traflcJ. 

Desde que a hypotheca não perturba o 
serviço, devem as cstl'a.da'3 d,e fel'l'O ficar 
sujeitas ao regimen commum da peoprie-
dadc immovel - Ainda a. lei vigente (de-
creto n. 169 A, art. 2°, § I o, 7~ (aliena) é 
preferi vcl. 

Livro III: 
Direito da.s obrigações-TituloU- Elfeitos 

das obrigações - Ca.pitulo li - Do paga-
mento - .Secção V - Tempo em que deve 
ser feito o pagamento - Al't. 1101 - O 

-Codigo do Commercio, art. 137, dispõe 
«que toda a obrigação que não tiver 
prazo certo estipulado pelas partes ou fixal:lo 
em Jei será exequivel dez dias depois do 
sua da~a. ». E' bem melhor est:t. regrn. do 
que a do artigo, «que slá a::J creqor, 
na !'alta d~ ajuste, o direito de cxigit· 
immediatamente o pagamento, salvo si, 
pela natureza d;:t, obeigação, ou pelas cir-
cumstancias, não se tornar in dispensa vcl 
certo lapso de tempo, que será fixa<lo om 
caso de duvida», Além da re(hwção obscuea, 
surgem.novamente o vago c o indcHnido. E 
a quem caberá ma.rcar, no caso de duvida, 
a época elo ·p::tgamonto? Parece que não é 
ás partes, porque isso seria o ajusto. 

Cn,pitulo IIl: 

Cltpitnlo X.: 
Do compromi;j.~o - Arts. 1185 a 1195 __,. 

E' o verJadelr? j~izo arbiteal. l~scapa, pJl'· 
t~nto,_ a ma tona <L competencia do Podce Le-
gt~latlvo da UniãC>, cabcnrlo aos Estados 
decretar a fói'l11<1 pJr que o comprorn.i:;so 
deve SOL' pt•ocessaclo c executado. 

Titulo V: 
Capitulo -I-Da compea e venda-Art. 279 

-Presentemente, o quo os pae3 hão podem 
fazce é vendce a seus filhos, som quó os 
outros dosc:md_cn tos consin Gam expeossa·-
mcnGe ll lt venda. 

P<tra que peo'hibie a compt•a, ainda mesmo 
em has~a publica, dos bens dos fi lhos so·b o 
patrio podm· ? · 

Desde q'ue ha concut'I'cncict c a hasta 
não póde ter lógar som a intervenção judi-
cial, r a _ dispo:liçã.o do artigo não .tem razão 
de so:·. 

E antes a f'aculdado concedida ao p;:t,o, de 
comprar os bens dos fi lhos, evitará muitas 
vezes· s.1.hir do pateimnnio fmniliar bens q no 
tenham valor de a1feição. 

Art-. 1282 - E' um prJlongamónto da 
guo_ta litis da lei pol'Lugueza, que muitos 
JUrJsconsultos entendem abolida o que, em 
toclo caso, é uma vetustez. A honorabili-
cladc da pt•ofissão do advogado não está li-
gada a estas nugas. 

Capitulo 11: 
Da lesão- Aet. 1313-Porque a!tcrar a 

rcgTa das Ord. do livro IV. T. 13: 
(( ... o da p;,wte do comprador se enten<le 

ser enganado, si a cousa. compr<\Úa ao 
tempo do contracto valia por verdadcit·o 
c g01:ai estima<}ã.o dez cruzados - c deu 
pJr cUa mais os quinze » ? 

4rt:.. 1319- E' n,l~amente injusta a prc-
scrtpçao annual aln estabelecida. Quicl na 
le3ão enormi~sima, cuja acçã.o, pela lei 
actctal, prescreve em trinta annos? Terá sido 
propositalmente omittida? Nesse caso, a pa-
lavra enr:mne é dispensada. 

Capitulo V: 

Do pagamento pJr consignação - Os 
arts. 1123.., 1124 o 1125 são puramente 
proccssuacs. E' o regulamento commercial 
(ad. 393 usque 402) e não o-CorÍigv Com-
mercial (arts. 429 usq·ue 437) que trata. do Do __ doação - Secção li -Revogação da 
deposi+o em pagamento. doaçao-Ari;. 1343-E' simplesmente iniqua 

a disposiç,ão deste artigo. 
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Capitulo !X: I 'fitulo X- lnsolvoncia do devod~r e con· 
Do mandato _ Secção v _ Do mandal;o 

1 
:urs? de crcdorcs-9 decre to 1~9 A,?~ 19 ele 

judicial - - Ar L 1552, ns. I c 2 - Ma t eria .]<10?11'? d~e I890, arttg_o 20, h !I' Vli1 su.]e-tado á 
pummcnte criminal, prevista c punida no JUrl~dlCçao. commcrc1~I c a fall • nc!a to ~los 
art. 209 do Cocligo Penal. os ~1gnahnos de cJfettos _eommcrcmes, In-

Art . 1552, n. 3 _ Acs regulamentos jndi- clu1~do-se os quo contrahtrcm empres~imos 
ciarios, previstos no inicio do artigo, cabe mcdwnte hypothf'ca ou penhor agrrcola , 
dispor a respei.to. Estes regulamentos consti- por som ma superror a 5:000$000. 
tuem direi_&o adjoctivo, da competencia dos Parece, no emtanto, que este preceito, rc-
Estados. ' produzido no art. 380, do regulamento 370, 

de .2 de maio de 1890, foi revogado pelo 
art. l" § 2° do decreto n. 917, de 24 de ou-

Capitulo X[ : 
Da eclição - O contracto de ediçlto app-.1.-

recc, pela primeir<t vez, com es·~c nome, 
em nosso direito. E', porém, da exclusiva 
competenci<1 da jurisdirção mercan Gil . 

O art. 1°, n. 8 do J'eeente Ce;digo do Com-
mercio allcmão, de lO de maio de 1897, con· 
-sidcra profissão · commercial a edição de li-
vros ou todo outro commcrcio de livros 
ou de obras de arte. Convem, ou extinguir 
de voz a leg-islação especial, ou mantct·-sc 
as linhas divisarias que a scicncia actual 
trata. 

Capitulo XVI : 
Do contracto de seguro - E' igualmente 

·um daquelles que o Codigo Allemãe consi-
dePa mercantil (aet. 1°, n. 3). Indubitavel-
mente o são os segmos mutuos e contra 
os riscos de transporte (art. 1736 ttsqtte 
1740 e 1746, usque 1749.) 

Cumpre notar que as sociedades do seguros 
mutuos_ dependem actlialment.e de auctori-
zação do Governo para se encorporarem 
(doe. n. 164, .de 17 de janeiro de 1890, ar&. 1 o 
§ I o n . lll). 

Assim, deve ser reconsiderada a inclusão 
do taes contractos em um Cod igo Civil. 

I 

Capitulo XVII: 

i.übro de 1890. não permittiodo-sc decbrar 
<L quebra por dividas civis, não obstante po-
rlerein as mesmas concorrer com obrigações 
mercantis pam a coniltituição do estado ele 
ütllencia. Agora. Slll'gc o prr cesso pela insol-
vabilidade do devedor e concurso de cre-
dOl'es. 

E' ma teria do maxima gravidade. O Co-
digo Allemão não julgou pl'udente compre-
hendel-a nas suas d'sposições . 

Qun.ndo o instituto · commercial ~ da taJ-
lencia é objecto dos mais vivos ataques, será. 
razoavel alterar-se profundamente o nosso 
Direito Civil, introduzindo a insolvencia, 
nos termos em que o faz o P1·ojecto, já per-
mittindo a cessão amigavel de bens. já a im-
pondo judicialmente aos dissidentes desde que 
tres quartas partes dos credores a concedP,ni 
(art. 1862) ~ 

A reforma dtt lei de fallencia, votada 
ultimamente pela Camara dos Deputados, 
revoga a secção lli do titulo X do decreto 
917 . A. indicação de numerosos casos do 
fraudes descobe.rtas judicial e extrajtldicial-
mente justifi<:,am o voto do Congresw. Ora. 
si se tratando ~de commerciantes que t~em a 
ol)rigação do ter livros authenticos, om que, 
por assim dizer, toda a sua vida profissional 
éescripturada,em quesãotomadas as devidas 
cautelas afim de se obviarem o mais possível 
os manejos da fraude, es ta se repi'Ôduz, não 
será perigoso permittir-sc aos particulare.; 
essa fórma ele quitação das suas dividas, 
quando bem mais diffi.cilmente se poderão 

Do jogo e da aposta-Arts. l7til e I762- denunciar os ttLulos fictícios, cuja antidata 
A' lei civil não cabe a funcção de ün··talccer o seJio adhesivo tanto facilita~ 
disposições de direito :pel)al. . . ' 

A tavolagem, a rifa; a lote11ia não anctori-- P~e~e~temente 0 con~urso ele cred~I'es 
zada, constituem coutra,venções definidas · póde ser ~berto_a propostt? ela~ execuço_es. 
nos arts. 367, 368, 369 -_do .Codigo .Penal o . Os capltaes sao cautelosos. Sao os _caprta-
outros actos legislativos posteriores. Es- listas os melh?~es zeladores de s~us ytteros-
tariam porventura revogaqos esses artigos, ses. _A pub~Icidadc elos. actos JUd.Icwes, a 
si o Projecto não lhes fizesse rcfereocJas ?- fixaçao ante_c1pada dos eclitaes. de praça bn.s-
Nem mesmo o tinal do art. · 176I » ..• repu- tam pa~·a dtspertar o credor roda bcnevolo 
tando-sc illicito o g<mho nos respectivos jo- ou negligente_, de m?do a promover o con-
gos . . . » beneficia a inse;rção. E' sabido que curso, onde d1sputar~L a. pt•oferencw. e paga-
actos illicitios não podem ser fonte do lucros. mente a que ttver direito. 

' Toda reforma legislativa deve correspon-
der á neée~sid.adc soc ial do momento . Entre 
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as reclamações formula.das para a codUicação O ar-&. 7.20, diz laconicamente, abrindo 0 
do nosso Diecito C i vil, não apparece esse in- titulo das successões: 
stituto. 

Ad. 1897- Nada justific::t a preCercncia 
em prol da Fazendtt Publica. Não poucos são 
os priv ilegi.os de que goza o fiscJ; para que 
augmcntal· QS em detrimento dos outros cre-
dores mencionados no art. 1895? 

Das inversões-A difficuldade das defini-
ções, maxime em um Codigo Civil que deve 
ser de reclacção límpida e não indecisa 
torna-se sensível no p,·ojecto, no art. 1898: 
Este artigo occupa-se unicamente em definir 
o que seja he1·ança, herdeiro e legata1·io. A 
primeira observação a fazer-se é a seguinte: 
porque definir o que é herança em um Co-
digo elaborado depois de tantos outrm que 
toem peocurado evitar este defeito 1 Um Co-
digo, dizia Roussot, não é um livro do Direito. 

A lei o1·dena ou p1·ohibe ;·o livro ensina . 
A missão do legislador e a do p?·ofesso?' 

clilferem es~encialmente . No art. 1898 de-
fine- se incompletamente o quo seja hm·ança 
além do confundil-a com a successâ:o na~ 
diwosições subsequentes. Não é a herança a 
uni·l)e1·salidaclc elos ben:s, clirl(itos e ?b?·igaçlJes 
de uma pessoa fa/.lec~da, como ah1 ~:e diz 
pois que, pela successao, não se transmitte~ 
ao herdeiro os direitos e as obrt:gações peno-
nalissimas . Ao herdeiro attingem as obrio-a-
ções oriundas de factos illicitos . 

5 

No silencio desta disposição não está pre-
vista essa essencial distincção scientifica 
cla1'amente formulada pelo ilLustrado auto1: 
do P1·ojedo no art. 1730. 

Portanto, se tem de persistir no Codigo o 
art. 1898, é indispensavel, completai-o 
accrescentando á palavra-ob1·igações-as se: 
gnintes: ncio personalissimas . 

Mas ainda assim não ficar(t completa a de-
finição de hemnça, porque nesta se devem 
?OJ:Uprehender as o~rigações 01·iundas de factos 
tll!cttos, c pará evitar esta htcuna seria ne-
ccssario accrcsccntar: -excepto as oriundas 
de factos illici tos . 

Tal dofini('ão, porém, é excusada · o mais 
nota vel dos Codigos modernos, o Alle{uã,o de-
fine porventura o que seja herança?. Não. 

No a!'t. 1749, com que se abra o Livro V 
segundo a traduc('ão de Grasscl'ie, diz sim~ 
plesmente: 

"' «Pela I~o1·te d~ uma pessoa (abertura 
da suc?essao) seu patrimonio, como uni-
ver~ahdade (successão) passa a uma ou 
maiS pessoas (herdeiros).» 

Definiu-a o Codigo Italiano 1 Não, 

· « As successões são deferidas pela lei 
ou por testamento .» 

Tamb~n o Codigo Hespanltol, de 1889, e o 
Belga, nao definem a herança, e menos ainda 
a successão, e nem tão pouco o Codigo Por-
tuguez. 

Nenhum destes Codigos definiu porque 
e~ta_pala~Ta, que existe nas linguas com 
s1gmficaç~o geralmente conhecidét, não pode 
ser defimda, por ter significação p1·op1·ia 
fixa, determinada, que a distingue de qual: 
quer outro vocabulo. 

Além disso, a de~flnição de herança vem 
c~'ear, n~s disposições subsequentes do Co· 
dtgo, duvidas muito sérias sobre as dilfe-
rr,nças jm·idicas que existem entre hemnça c 
suc~ess~o, o q~w não foi. de ce..to objccto do 
cogttaça.o dos 1llustres revisores. 

Se a herança é a universalidade de bens, 
di1·eitos ou ob1·igações, o que é a successão? 

São princípios muitíssimo conhecidos : a 
herança é o ]Jatrimonio do defunto com todos 
os seu~ encal'gos (Malhenbreck-Doutr. Pan-
dect . Part. Spec . L. 5o Cap . íl. § 614), 
sendo que, respectivamente con iderada, d iz 
Ramalho em suas Inst. Orphanologicas, se 
d_efine a .successão em todos os direitos q_ue 
tmha o defunto ao tempo ue sua morte 
(9ig. liv. 50, tit. 16, fl. 24-tit. 17, fi. 62) 
--Ora, esta definição, diz o sabio me,;trc. 
nã.o _é S?ientiticamente exácta, porque tt sue-
cessao c a transmissão dos direitos activos e 
pa:·sivo ~o defunt::> para a pessoa do her-
dmro, e nao a uni·uersalidade dos mesm.os cli-
ndtos, que é o que constitue a hm·ança (Inst. 
L. 22, étrt . 2°, n. 4.)-Herança e suecos ão 
serndo, portanto, cousas essencia.lmente dilfe-
rontes, tendo sido definida a primeira , c1·a. 
a.bsolut~mente nessario definir a segunda, 
P1,tra nao crear confusões no direiLo mo-
derno. 

O art. 1904 estabelece «que a successã:o 
abre-se pela morte do autor cta he1·aw;a, e no 
logar do se11 uLtimo domicilio .» 

A redacção de. te artio-o é defeituosa 
al~m de conter em suas linhas uma das mai~ 
g~m.ves questões de direito privado in~erna
cronal, que de certo nã.o fica rosolvida e 
arttos muitíssimo emaranhada . 

O a1·t1go é quasi fiel trauscriiÇão do 
ant._ l73G do Projecto p1·imitivo, antes de 
reVISto. 

E' certo que em mais de uma monograpllia e 
elf trabalhos de recente data se lê-pela morte 
do a~ttO?· ela herm~ça, quando se fà z rei'e-
rencta _ao «de cujus» ; mas é defeituosa esta 
repac('ao, pelas seguintes razões: -

Não se p~de dizer «autor de herança», 
porque esta e uma c1·eação ju?·iclica, depende 
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da lei, como ta.mbem o são a hypotheca e o 
ttsufructo. desde que, como dizia. Cinbale o 
fundamento jurídico do direito successo;io 
encontra na. justificação, na. oedem social 
na. ?ontinuidade do goso com relação ás ma_: 
terms, c aos agentes da natureza, utilizados 
c apropriados pelo homem, como na ordem 
physica a geração eeprosenta a continnidade 
da vida humann,, n, cujas necessicladcs dovem 
aquclles attcnder constantemente. 

Mas nem por isso . a herança deixa de sm· 
~1ma creaçao jtwicUca ; ú precisammYto pol' 
1sso que ella, ou melhm;, a. succossão e trans-
missão dos direitos acti'vos o passivos do de-
funto passa á pessoa do herdeiro . 

No art. 1904 so acha estabelecida uma 
disposição generica. A ser verdadeira. scien-
tificamente considerada na doutrina. 'a re-
da.cção se ri a.: «A succossão da pessoa' na-tural 
abre-se pot' sua morte» - evitando-se assim 
o de_fetto ap_ontado. E porque o ca.pitulo do 
P?-oJecto se wscrove «da transmissão de he-
ranç~», seria. logico determinar, em seguida, 
a leL· quo a deve reger, accl'escentando : 
«sendo regulada pela legislação vigente no 
log~r de ~eu ultimo domicilio, quanto aos 
na.c_wna~s.!. e quanto aos estrangeiros regendo 
a diSpJSlçao do art. 37 do titulo preliminar». 

E j tt quo veio a tona o art. 37 do titulo 
pl'eliminar, que preenche incontestavel-
mente ~cn sivellacuna, posto sejn, aindn, pai-
lida o mcompleta. a reproducção dà dispo-
Slçao dos arts . 80 do Codigo Italiano, e 
24, § _1 °, .e .25 do CodigoAl!omão, que firmam 
os prm01 piOs d~ que «a snccossão legHimn, 
ou testamentar1a, quer quanto 11 succes;ão 
peopl'ia, quer qm1.1ilto á quota horedita.rin, 
b_m~1 ?omo tL_ validade intt~usoca. das dispo: 
s1çoes da ~lltuu_a. vontade, sao reguladas peln, 
let da nac2onalulade daquellc cuja. successão 
se abre, qttae~quer que sejam os bens e o paü 
em que este_7am», parece que se i'ia indis-
pen:'>~vel completai-a.. Sem essn. ultima dis-
pas rçao. o art. 37 ficará essencialmente 
defeituoso. -;-- Póde-s__e dividir as legislações 
no toc~nte a succ_essao d~ estrangeiros, com 
exclusao dos Cochgos Italtano e Allemão, em 
dous grupos:-as da incapacidade e as da 
r ecip1·ocíclacle, sendo que os systemn,s por 
olla.s adaptados se reduzem igualmente a 
dous.: 1°, o que distingue a successão em 
mobilicwia e immobiliaria, rejeitando cada uma 
dellas as leis da. natureza differente ·2° o que 
estabelece uma 1·eg1·a unica para r~o-u\ar in-
tencionalmente tanto a successão"' immobi-
liaria como a mobiliaria. O primeüo systema 
estab?~ece c_omo regr~ uniforme que aos ím-
move2s a.ppllca-se a. te2 ela stta s1:tuaçiío, pre-
valecendo para os moveis a lei do domicilio. 
A este systema pertencem o Codigo Civil 
Fra1:cez, o_ Belga, o Hollandez, o de Monaco, 
a l01 au::rtr1aca de 9 de agosto do 1854, as leis 

de successão no Mexico e Porú e finalmente 
a leg~laç~o ~a TJ.rquia.. O segu~do systema.: 
dn, nao d1stJOcçao dos bens em materfa de 
successão internacional, é consagrado na 
Russia, no Codigo Argentino, art . 3283, e 
no Chileno, art. 907 . Ora., se este é o estado 
actual da legislação da maior parte dos povos 
cultos, é claro que o art. 37, sem o accres-
cimo lembrado, fica,J·<l defeituoso. Seria facil 
dosem· a explicação do outras hypothesos de 
difficil solução, 

O a.l't. 1906 do P1·o}ecto . é, sem duvida, 
lacun?so . Es~abelcco em sua primeira pa1·te, 
n, ant1ga noç·ao do «cabeça <lo casal» mas 
impropriamente. Assim, o grande Vil.lasco, 
cap. 6°, 84, Menezes, Pra,tica dos Ju izes Di-
visorios e Ramn,lho-Inst. Orphanologicas, 
estabelecem c elucidam a. re"ra. o·eralmente 
seguid_a pela jurisprudenci<~ hl':zileira., do 
que nao é a. mulher cabeça do casal quando 
o seu casamento é segundo o ?"eiJimen cZoto.l o 
os ]Jens s~ não comrnunioam, satvo expressJ, 
estqmlaçao em . contea:·io no proprio cQn- . 
tracto n,nte-nupctal. Entretanto, essa rnu· 
lher devia v·iver com o mcwiclo ao tempo ele 
sua morte, o, portanto, segundo a. reo-ra do 
art. 1906, devia ser cabeça de casal e inven-
tariante do «de cujus». Ao passo que o P1·ojecto 
fi~ma esta regra, estabelece tacitamente que 
na,o é cabeça de casal o henlei-ro maio?· em 
cujo pocler ficarem os bens na occasião da 
morte do ele cujtts, ilispondo a.s.>im em con-
trario á sabin, regra da, Ord. L. 1 o, ti t. 88 
§ 4<>, Lib. 4°, tit. 95 pl'. C tit. 96, §§ 9, 15 ~ 
~3, pois clá ao juiz o arbítrio da nomeação de 
mvcntartante. Ainda, estabelece, d0 mesmo 
~no do, que não ú calJoça de casal. c, p01'ta.nto, 
mvonta.rJ.antc, na. falt a, de ascendentes ou 
de3~endente.>- o testamenteil'o, revogando 
a~s1m o preceito sa.lutal' da Ord. L. 4°, 
t1t. 96 pr. Porque deixar ao n,rbitrio do 
juiz o que estava perfeitamente regulado 
por lei escl'i1Jta ~ Por_outro lado, encontra-se 
u~11a disposição não scientfica no art. 1905. 
DIZ-se neste artigJ q~e o «domínio e posse 
da herança. se transmLttom n,o herdeiro desde 
a morte do de cu;ius». O alvará de.9 ele no· 
v ombro de 1754 e o n,ssento d c 16 ele feve-
reiro de !786 dispunham que a posse elos 
bens , e nao a heTança, se transmittia aos 
herdeil·os ; que essa posse e1·c• civil em todos 
os _effeitos da nnttwal, c isso porque aos her-
~en·os. e successores cornpetia.m e competem 
tn terclwtos possessm·ios. 

O Projecto, porém, diz que o domínio o 
posse da hm·ança se transmittem ao herdeiro 
desde a. m?rtc do de c~jtts. Ora., isto não é 
exacto, pols quo ao herdeiro só compete clo-
minio sobre a. qttola de bens que lhe cabe em 
pa?·lilhas, e não sobre a hemnça, que é sua 
unive?·salidade, como preceHúa o arG. 1898. 
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A posse civil, com todos os e:rr:eitos l!a na tt~
?·al essa sim, é que se transmllte aos her-
deÚos e successores.- .E', portanto , indis-
pcns:tvcl corriair e.;tr equivoco, po·is ele . ou-
tro modo ficarK abso:utamente esqucl'da tal 
dõ sposição , em face da doutrina ~o art. 1905. 

D'spõe o art. 1008 que a acçao depet:çao 
ele herança prescreve nó ,prazo indic:1.do no 
aet. 210. 
Es~e dispõe : «0 prazo ordi nario para a 

prescripção das acçõe_s pes~oaes é ele t?·~nta 
annos, contados do ümem c1ue podertam 
ser propostas.» 

Entre as acções ·1·eaes que nascem do direito 
hereditario, de.;üe o Direito Romano a.té os 
tempos actuaes, se cont:m sempre a. acçã.o de 
peliç!To ele herança,-Or.i, se est.a acção é 1·eal, 
como não se póde con.>testar, p:Jr que razão 
se a ·nã'l resa.tvou no art. 210 do Projecto? 

Não é um geande defeito estab.:lecer uma 
these geeal como a do aet. 210, e depois vio-
lar essa these, como se faz ao art. 1908 ~ 

.,Porque tomar, em m:J.teria ele prosceipção, 
como criterio absolut:J, a di vidã.o de acções 
em ?'eaes o pessoaes ~ , · 

- Dispõs o P?'ojecto no ar;. 1912 que 
o he1'Cleil·o que for no Gificado da abertura 
da successão, tem o prazo do t1·inta dias para 
declarJ.r se acceita, sob pena de se enten-
der que repudiou a herança, ao passo que 
o he1·doiro ausente ou que ignoTa a abe?·tw·a 
da successao tern o prazo ele t1·inta amws, 
na fôrma dos arts. 1913, 10:.J8 e 210. 

Mas acaso não são ambos herdei1·os legiti-
mas? 

Não paeece quo h:J. inversão de normas 
jurid.icas nestas disposições, pois que a re-
nuncia só ü t:J.l, de::;de o antigo Dieeito Ro-
nmno, quando se vm·ificarern taes condições: 
pl'imeira, que soja jneada ;· seguuda, que 
liaj:t' consentimento da muthce do renun-
ciante? A acção de petição· do ILOl'an(a não 
é o m eio !cg<tl que tom o hcrtleiro pat·a 
quo se o declare henlei1·o, c se. lho mande 
cntre"':tr a llet•ança com todos os feuetos o 
acces~oeio.;, como onsilu Pau a Baptista no 
§ 1 ~ Thaor. o Pr::rt. do Pcoco::~so 1 E qull.l 
é o tempo da proõceipção desta acçã.o, se não 
o de 30 a.nnos, na t'óema dos arts. 1908 e 
210 do P1·ojecto ~ 

Como, pois, el.ovar a simples 1·evelia do 
heedciro á cathegoria do r~nuncia da he-
·l·ança? 

Demais, se a renuncia deve ser cla1·a, po-
sitiva, jurada c dependente do consentimento 
ela mulher do he?'clei?"o : s::~ contra ella, m esmo 
verificadas c;::sas condições, pôde ainda re-
clamar o p;•oprio ?'ent~nciante, quando se 
verifica a hypothese da tesão, como ens'i-
nam Merlin (vcrt. Legit.) e Guoet•eiro (Te. 
2°, 'L. 1°, ca_p. 10, o. 100), por~ne tomar 

/ 

a ?'evelia como renuncie~, dar-lhe um eiTeito 
que não pôde ter 1 

A quantas fraudes não clará.logar a di spo-
sição elo art. 1912, se clle constituir norma 
legal neste paiz, qtwndo segundo o art. 19 J 7 
ü es;;e o unico e exclusivo c.tso de ?"enuncia 
·tacita, poi ; quo todos os mais devem ser ex-
pressos em ú1st·rumento publico ou termo ju-
dicial, pois que se os não presume? 

Pois, uma citaçiio com hora c e?· ta, feita na 
pessoa de um ·visinho, não pôde privar o 
herdeiro da. herança, a vingar a doutrina do 
artigo impugnado~ De certo que sim. 

Mas dir-se-ha : o herdeir o pôde reclamar 
contra o repudio, uma vez provado erro, vi-
ole?Íc·ia ou dólo. Mas a bypothese figurada 
não é nenhum:J. destas :-o visinho guarda tt 
contt•afé ela citaÇão e en teoga-a ao herdeiro, 
quando este apparecer, o poderão já te1• de• 
corrido os fatídicos 30 dias e, portanto, a 
renuncia fica de pé. Isto parece' irracusavel. 
Merece corrigonda importante tal artigo. 

Uma ultima potldm'ação: 
E se o herdéirb, , antes de citado paPa o 

inventario tiver feito cessao legal elo cli~·eito 
he'l·eclitm·io a um terceiro, e, pot• es3:J. razão 
não acudir ao chamamento do juizo-ainda 
assim haverá ?·enuncia da he;·ança? Parece 
que sim, porquanto, esgotada a dilaçãn dos 
3:J dias, a hei·ança e3tá renunciada pelo 
art. 1912 e na fól'lna do art. 1919 não se 
pô

1
de succedcr representando o herdcieo que 

1·entmcw. 
Jffotc-so ainda que o P1·ojecto emprega a 

palavra ?'epuclió, quo é essencialmente diffe-
rer,te dtt p:tlavl·a ?"enuncia .. Renuncia não 
púJc ser 1·epu(Uo. E' inclispensa.vel tambam · 
t ttl emenda do Pn;jeoto. W defdtuosa a r'eda.cção do art. 1927 e 
se1.B parageapho.3, sendo lacunosas suas dis-
po ·içõc.>. · 

71\. cpigraphe dcclar,t que se vao tratltr dos 
inllignoStle succecle1·; cntratan to, todo o capi-
t u (o só se o c cu pa da índigo idade dos elescen-
ele'l,4tes, esq uec.eíld:.> a dos ascl}nclentcs ele que 
co<.ritaram as Ord. L. 4°, tits. 89 e 88. 

Õ art. 19~7 as.;im clispõc: «são excluídos 
d<t successã.o ... » Em primeiro logar convem 
ob$ervar que nenhum dos moder·nos codigos 
se exprime deste moclo. O Codigo ItaFano 
cli~põc: « ã.o incapa.:rcs,como indignos de suc-
ceqer .. . »O Cod ·go He.;panlu1, art.756, con-
signa: «São incapa.ões ele succeder por caus(t 
de indignidade ... » No Codigo Portuguez se 
lê, art. l$75, «que os herdeiro.> legitima-
rio~ podem ser pl'i va.dos pelo testador de sua 
legitima, ou deshe,-daelos . .. » O proprio Co-
digo Allemão, art. 2045, assim reza:· ·«são 
·::nqignos ele succoder .. ·. » passando em se-
gutda a enumera r as causas dct {ncUgniclade. 

0 P1·ojecto, em vez de seguir qualqúct~ 
dtlstes Uodi?03, gellqs se af'itstou, creanclo 
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uma disposição viciosa c não precisa. A sue- nullidade contea a não devolução da herança, 
cessão só se abre com a morte do ele cujus; no caso da indignidade, e chega a fixar os 
ora, para. ser della .e:cclttido, é preciso, em casos de p ~·e.:cripção desse dil'e '.to. 
relaç,:'io ao tBmpo, que ·ena esteja abe?"ta. Mas Veriflcé1da. a hypothese ,de ser intentada 
o que E e preteude no Projecto é legislar sobre por interessados acçao contenciosa, o indigno 
a i·ncapacidacle pane succede1· ao de cujtts, o ficé1rá iohibido de intentar uma acçii:a p1·eju-
que é causa diversa da exclusao ela s_uccesscío. dicial, que é a de qúe depende o e:!ltado da 
Esta é con.sec1uencil). da inrlignidade, sendo pessoa, liberdade e t'amilia, como se vê na 
esta causa daquella. Ord. L. 3°. Tit. ll. Garreau, not. n. 152 e no 

Par0ce, porhnto, preferível a rcdacção proprio Savigny ~ 
elo Codigo Itali(l.no : <<são incupazes como in- _ 
dignos, de merecer ... » · 

Enumera o P1·ojecto apenas quatro casos 
de incapacidade, esquecendo os seguint.es, 
mn.nt'dJs em nosso dil'ciGo, e que assirn devem 
continuar : 

a) os qnc irosamente lhes puzeJ'Om as 
mãos; 

IJ) s~ g ravemente os ir.ljul'i:imm em 
logal: publico; . 

c) se ti-verem :relaçõe.> cwena.es com a 
madrasta; 

cl) se o filho Jam iüa, em q uulq uer 
idade, c a filha família, untos dos 21, 
annós, casarem sem consentimcrtto elos 
paes, ou supprimànto deste na fórma du 
lei. 

TLido isto, que Teixeira de Freitas enu-
mera no art. 1015 da sua Consolidação, e 
Carlos de Carvalho no urt. 1784, foi esque 
c ido pelo I'rojecto. 

E a omissão do;:; casos do desliei·daçãJo, 
por indignidade, dos ascendentes? Quul a 
razão scientifica de.>5a e:wlusão? A successão 
presuppõe o direito de probidade, quo é 
complexo, quer em relaGão aos elemcnJ;os de 
que dispõe, quer em relação aos seus cüctfi-
c~ntes, como diz Cii1lilale, isto é, elemento 
familiar-elGJmento individual c elemento 
social-sendo a succcssão do · caracter essen-
cialmente ~amili~u·. O Projecto dispõe no 
art. 1923 qne a dcolaruQão da indigiüdade 
sel'á em a.cção c(.ntenciosa, mo v ida p )r in-
ter.essado. Não temos em nosso dii·cito pro-
cessual acç,ro con tencios~. Qs c3criptorcs en-
sinam que us ucções, em sua accopção ·o'bjc-
cti v:t, podem se di vidit': 

a) com relaçfrG ao elemento gerador 
da acçãb, em p1·ejttdiciaes, pessoaes, 1·eaes 
e mixtas; 

b) em relação ao resultado, em 1·eiper-
sxutorias, penaes e mimlas. 

Por tunb, se não existem propriamente 
acçôes contenciosas, como dellas usarão o~ in-
teressados·'? 

Por outr@ lado, o art. 1928 e o resto do 
capitulo sã@ ubso1utamente mudos em relaçã-o 
ás consequoncias da acção. O Codigo Allemão, 
get•almentc seguido no I'1·ojecto, cogitou da 
bypothese, no art. 2046, d:l.lldo acção de 

Taes são, a traços largos, ·as observações 
quo .a Commi.ssllio enGendeu dever tl'azer ao 
vosso éonhÇ)cimen,to, no desempenho do hon-
roso encaJ'go que lhe foi confiado. 

A escassez do tempo, a necessidade de 
attendcr u dever·os profisslonaes forçam-n'a 
a dclxa1· de parte muitos artigos do P ·rojeclo, 
snsccptiveis de justos reparos. i 

O que vae analysado, porém, basta p:1ra. 
pôr· om ulto relevo os gr·a ves defeitos de.3ta 
ultima tentativa de codificação. 

Se ella não tem o e.>tylo lupidar.que cara-
cteriza ulgnmas das nossas leis orga.nieas, 
não prima igualmente pela vernaculidade 
das expressões, nem pela. elcgancia das eon-
strucções geammaticaes. ' 

Ao contrut!io, não ruros são os. neologismos, 
ulguns dos quaes vão apontados. 

Multas Yezes á idéa não correwondc o 
t.ermo juridico adequado, e o pensamento 
dilue-se em periphrascs e circumloquios que 
um· codigo deve, sobretudo, evitar. 

Por outro lado, us lacunas numerosas de 
qtfe se resenteíu certos capitulos; a fórma 
vaga o indecisa de algumas disposições; o 
onxol'i.o não jusLiiicado de materias hetero-
geneas ; a omissão de algumas das guranti.as 
protectoras do dh·eito, consignadas na logis-
Jaç·ão adual-cormo a inleg;·um rest::tutio; 
a minoração dos p1·azos p!u·a a p1:escdpção; 
o ufroux::tmenl.o dos laços de fami)ia pelo.J 
golpes desforiUos contra o patl·io podef'; a 
exuge1•ação da t.ul.eht do Estado em ll'llS 
casos, e a sua extincção em outros-indicam 
qüe ao tmb~1lho não p1·esidiram a systomo.ti-
zação logicu, a nítida comprehensã0 das · 
multiplas relações de direito que so tracta. 
do regularizar. 
. Mais vale não te c' Codigo ulgum do que um 

defeituoso. -
A modificação ou reforma das leis extra-

vagantes se opéra com maior celei'ida.de do 
c1ue a dos artigos do uma vasta consolidação, 
cujas engrenagens podem soJfrel' pela des-
locação. 

Sm·á sm'coptivel de retoques e melhoru-
mentos, de medo a tm·mLl'-SC viavel o Pro-
.fecto Ol'U entregue ás delibel·ações do Con-
gresso? 
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A Commissão não acredi ta ness:t po·.lsibi-
lidade. 

Por maiores c mais profund as que sejam 
as emendas formulada'l durante o debate 
legislativo, ollas não conseguir·ão cordgi.· 
os dcfei tos en l.ranhad,o> em todo o corpo do 
P1·ojeclo, e que só poder iam sm· s:t.nados com 
uma revisão total. 

Para emprchcod imente do tal o1•deil1 ú 
me o os apto o processo par lamenta r. 

Em ass.umptos que entendem com a quasi 
transformação do dit·eito organico de um 
povo, a lei sahe, pol' assim dizer, prompta 
da mão dojul'iscon:ml o que a elaborou, c das 
com missões cg10 a rc viram. 

As Camaras votam qnasi por acclamação, 
acccitando ou rejeitando o artefacto dos ho-
mens da sciencia. · . 

Foi a le i allemã de 20 de setemb:o de 
1873 que collocou a codificação do Dit'eito 
Civil entre os objectos confi~dos á legisla-
tma (Reichstrcg) p Jla Constituição do 16 do 
ab1·il de 187!. 

Nomeada uma commissão de cinco m ;m-
bl'os para assentar as bases do trn.balho , só 
a 2 de julho de 1874 o Conselho Fcde t·al no-
meou umaotttra commissão de onze ju1·istas, 
incumbida do p :·eparar o P·l'ojecto. 

Entre ollcs,·noiavam-se WindscAeid e Roth, 
dous dos mn.is altos repro,entan Les ela sc ion-
cia allemlt . 

O l,J·aballw dm·on treze annos, sendo o 
Pn;.feo/.o elo Cocli,r;o or:va D.J~I'CSC ni. ·tdo ao cltan-
ce ll eJ• rlo impol'io, sú mcntc em 27 de clc-
:z.omb,,o do 1887. 

O tl'e t·oc ido ao Bundenm·alh·, e~ to dccit.liu 
ptoliminttrmonLc submcLI.o t-o ao exa.me <lo 
toda a. naçã.o . 

Só u. <1 do dezembl'O do 1890, foi no Con-
sellto Fodera.l (Bundensmth) admittitlo á se-
gunda leitura. 

Nomettda uma commis ''iio de vinte e um 
mombt•os, compos ta., de ju1·isconsuttos, eco-
nomi tas e rop1•osentn.ntes do commercio, da 
inclusteü1 G da a.gl'icultum, oncetou oUu. os 
sous t rabalhes E'm abril de 1891, dando-os 
:por concluiclos em junho rle 1895. 

Tt•ansmitti.do, a. 27 d.e janeiro de 1807, no 
Reichs/(!.g o Pn;jecto t eYe sua discussão de-
fi nit.iva do 19 de junho a I de julho do mesmo 
a.noo. 

Quasi nenhuma cmentla f,li apresentada 
durante a discussão, ·is to é, eviLou-se o ma.i.s 
possivel perturbar a economia, da magon. 
lei. 
· Esta rcferoncia, S3 prova n. ordem, a !ligni-
da,le e o p:t.Hc~tismo manifestados dul'ante 
a delibe .,ação, assignata, ao mesmo tempo, a 
alt :. comp1·eheosão que de seu de ver legis-
htti vo mostearam os membros do Ueíchslag, 
en tendendo cgw :1 olJl'a pocle_tia tomar uma. 
fei ção del'eit.u o~a sob a acção das emendas 
e a.ddii.ivos oriunclos da iniciativa iodiviclual 
dos DepuLados. 

.O exempl,:~ apJn!;aclo ú o melhor dos ensi-
JJameotos na hora -presente. 

Ttws são as opiniões da Commissão, e_ 
deltas se vê que, emendado o P1·ojecto no 
sentitlo das profundas a lte t•ações de que ca-
rece-melhor fôra não tomal-o como base 
da projoc tada. codificação, a que, aliá.s, po-
derá servir de valiosJ subsidio. 

Os males derivados da lei quo affecta as 
relações privadas de um p:wo, sio muito 
mais g1'aves do que os produzidas pelas con-
sti tuigõos poli ticas. 

A Franç11; em um seculo, viu succclle:•om-
so oito rcgimens políticos, e mais de uma 
duzía do constituições. No emtant~ . ra ·~·as , 
quasi nulla~. teem sido as alteraç::íes do Co-

id.igo Napoleão. 
Sem duvida, é insigne gloria· para. um go-

vcrn} ligar o seu nome ao gmndioso monu-
mento da Codificação C.i vil-ocrc perenni?.ts .~ 
Es!; t~ ambição devo, porúm, subol'clinal'-se 
aoa esCimulo l do pateio ~ ismo pa1·a que a re-
f'ot' mtt consulto os rc:1.es c )):.Jrrnanontcs in-
tcrosscs d tt sociedade. 

O Projccto (\ ma.is uma tonta.tiva a accrcs-
centar-se á::; de Tdxeira do frcítas, Ntt buco, 
l"elicio dos Santos, Commissão de 1889 e Coe-
.iho Rodrigues. 

Nã;o sel'á a solução ultima do problema da 
Codificação. 

Em Congregação da Faculdade Livre de 
Direito da Cidaclo do Rio do .Taneiro, 2 de 
agosto de 190,1.-Candido de Oliveim, rol<t-
tm•.- P attla Ramos Junior, reln.tor. - Jií·óes 
ela C1·uz .-Jlfw'io Vianna, 

.1;\pprova.do em congJ'egn.ção, l'etmida em 
ses~ão de :-l de agosto ele 1\:JOL .-0 >OCl'etat'io, 
Raul Podcnwi1'as, 

-~--,-----



I\.ESPOS'T A 
Á 

Com.missão da Faculdade Livre de 
Direito do Rio de Janeiro 

Exms. Srs . 111e111 bros da Commissão elo 
Codigo Civil. ·-- Estou convencido de que 
pelos esclarecidos espíritos dos illustrcs re-
presentantes elo povo lJrazilcit•o niio pas~artl 
a somlJra de uma suspeita. ele quo cu venh a., 
movido por impul :;o do amor proprio, de.·· 
envolver t\ dcf'r sa do trabal ho que me foi 
confiado e que o benemerito Governo Fed01·al 
apresentou ao Congresso Nacional, depois de 
r evi .. t o por uma. com missão de competen tos . 
A jurisprudencia esi.á longe de ter alcançado 
a fi xidez de principio: que exclue as diYer-
p;encias sobre pontos importantes , s inão fun· 
damentaes, da doutrina, c é natural que a 
compctcncia das opiniõ~s se faça mais for i;e-
mentc sentir em um momento em quo é todo 
o complexo do dir·eit o privado co111 mum que 
:o expõe ao exame, do qu e nas occas'iõcs em 
quo a discu.·são é provocada por uma s imples 
reforma parcial ela lcgi ·fação civil. 

Quem conhece um pouco a ltistor.ia das 
ieléas em qualquer elos domínios elo saber 
humano , não sómente deve esperar o .' urto 
da.s contestações, mas tambcm ha dn estar 
prepar ado para recebei-as com tolerancia, 
direi mesmo com benevolencia . 

Lombrarni dons facto s quo me parecem 
tanto mais instt•uctl'l"'os quanto mais certa é 
a iscmpção do cspir.ito com c1ue podemos jul-
gal-os nós outros dclles distanciados pc lo os· 
paço, ])Cio tempo e pela naci?nalidade. De:;qe 
1793, dpooa em que CAMBACERES apro:ontou 
o seu primoiro proj.;c·to de corli go civil á 
Convenção Franceza, mostrou-se a Fl'ançn 
fortemente empen hacl n. em ~y~tr.matizar as 
suas leis civ.is. 

Depois de muitos cn<;aíos o ostud .' .depois 
de ropollido · cinco p·,·oj cto~ rl.iO'or nL s, do-
:pois elo mais dnscionciOSO t\,P lll 'O lltt dis n:s::;fLo 

Vol.ll 

c no exame ela,· dou·trinas, o Tl'ibunado foi 
incxortwcl com o projocto patrocinado por 
Napoleão, c a inda depois de se ter elle con-
vol'tido em lei dn. Republicill m·a grande o 
numero, diz-no: TlllERS , do · que vinham 
pela imprcn~a estadoar o seu espanto por 
verem um codigo tão simples e tão pobre de 
novidades. 

«Como, exclamavam , é sómonte iHso ? Mas 
n cs,·e projecto não ba uma concopçiio nova, 
uma gmndn crcação . legi.;lativa q ne soja 
particula.l· íL sociedade Franccza, que lhe 
possa imprimir um Cal'actor pr opl'iO C d 11-
radOUi'O; é uma simples t raducçã.o do cl.il·eito 
romano oudocosi.umeiro ;p .garamemDoMAT, 
em POTHIER, nas Institutas de Justiniano, 
1·edigiram em i'rancezqua,nto ahi se contém, 
dividi:'am o todo em artigos , ligaram o: ar-
tigos por numeras c não por dedHcçõcs logi-
cas c apresont a.f'am á França .. cmelhante 
compilação como um monumento ]J)Orccedor 
de sua admiração c respeito. BENJAMIN Cor-:-
STA NT, CmtNlER, ÜJNGUENJ!:, ANDRlEUX, ludi-
bJ•iavam dos consclheil·os ele Estado, dizendo 
que el'am procm adores conduzidos pm· um 
soldado os qu e haviam feito essa chata coa~ 
solida.ção pomposamente appellirlacla Codigo 
Civi l elos F1·ancezes (1 )» 

SAVIGNY, por se u lado, não poupou os ro-
dactores do Cocligo Civil Franccz, most,·au-
clo os pontos fl'acos da discus ão do con ·eJ ho 

(I) Histo in J dtt consulat et de l'cmpi1·e , III 
pag. 3'1·~ o ·eg. Vqjam-sotambom:AMIAUD, 
L âgi slalions Givaes; EscliHA OII, Int.?·oduclíon á 
I' chtdc du d1·oil ; Locm ::, L cgis lalion civile et 
com?Jie?"ciale de la Fran ce; PLANJOT,, 'J'1·aitrJ I; 
G?·m!dc IJ?I C!JOlop àlie, vorb. Code a:·va. 

g 
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de Estado c dizendo que os conselheiros fal-
lavam e escreviam uma lingua de ditettanti. 
(Disse Redactoren und Staatraethe 1·eden und 
sclweiben wie Diletlanaten) , 

Mas, na Allemanha, nem foram menores 
os embaraços a vencer, nem o Codigo Civil 
Allemão escapou á mordacidade da critica 
que o assediou pOT todos os lado:;. Sem fallar 
110 Projecto de D1·esde (18<36), relativo exclu-
sivamente ao direito das obrigações, desde 
a nomeação da chamada commissão prcpa-
ratoria, em 1874, c da qua.l faziam parte 
homens da estatura de um PLANK, de um 
RoTir, de um \VINDSCHEID, apparcceram, 
succes ivamente, tres projectos em substi-
tuiç,_'í.o cada um do seu antl'lcedente. Não 
obstante, nem todos os paladares se mos-
traram satisfeitos com· essa admiravel con-
strucção legislativa de que se póde desva-
necer a culta Allemanha. O Codigo Allemão 
tem sido alvo de fervorosos encomios, é 
certo, porém as censuras mais vehementes 
não lhe teem igualmente faltado (2). 

Estes dous exemplos me bastam. Delles 
concluo que os projectos de Codigo Civil, 
ainda quando elabora-los por juri"tas de 
competencia excepcional, não con egucm 
approvação completa nem das classe so-
ciae , porque cada uma. della almeja a 
_prcponderancia de seus interes ' es, nom do.,; 
u.-;pecialistas, porque nem sempre exi' te 
llllifurmidade de vistas entre os cultores do 
direito. E si não me basta som e~'es exem· 
Jllo , tel-o'-bia ainda no caso de LADRE, ·T, o 
in ignc civilista quo propoz um projocto de 
Codigo Civil para. a Belgica, c na historia da 
C) lilicação ciYil entre nós . 

Rccortlando e es casos, quero significar 
q u não me pJuiam causar estra.nltcza q uac"-
'illCr uivcrgencia entro mim c a Commu:;ão 
lh Faculdade Li vrc de Direito do Rio de Ja-
n.:iro, pois desaccordo sempre erin. po ·ivel 
ontrc nós, ainda quando pude ' c eu ter con-
scgu·do dar ao meu trabalho es a corrccçã,o 
consummada que sóíneote podem alcançar 
O' alto' espírito.:; ajudauo' por demorada rc-
f!Jxão . Portanto, não poderia er um im-
pu L o de vaidade contrarütda o sentimento 
l!U me incita a fazor a pouucraçõcs que e 
vão seguir. l\Ias, se não me impulsiona C' e 
ontimento, outro para m.im mais imp rioso, 

o da minha probiclade profissional, alliaJ.o 
ao amor pelas in •ituiçõe que nos regem 
exige que eu me explique ueante da critica, 
a. meu ver tão implacavcl quanto inju ta. 

(2) Leiam- c a r espeito : E ·nEMAN:'{, 
Ein(ttehnmg I; ALEILLE , .Antwai1·e ele leg. 
elrangére, lu96 ; l\IE 'GER, fl di1·i/lo civile e 
il 1woletariato ; MENLEi'lAERE, Oocle civil aZ-
lemand. 

Já se vae tornando impertinente a accusa-
ção de linguagem defeituo a attribuida ao 
Projecto. A linguagem não é lapidar, o es-
tylo não é límpido, a phrase não é ver-
nacula, repete-se agora . Comprehende a 
Commissão que eu não me devo de!ender de 
taes incropações. Si o Projecto tem real-
mente es·es descuidos de fôrma, nada mais 
facil do que eliminai- os. Sobra competencia 
aos illustrcs membros da Commissão uo Co-
digo Civil para tarefa tão simples . Acollem-
mc ao espírito umas fortes palavras que 
sobre esse assumpto escreveu Sl'LVIO Ro-
"MERO (3), mas não as quero transcrever para 
se não suppor que me sinto magoado com n. 
censura. 

O parecer da Commissão da Faculdade Li-
vre de Direito, encarado em synthese é con-
tradictorio, e nos detalhes é manco por lhe 
faltar o apoio da logica e da doutrina, como 
pas arei a mostrar. 

A contradicção do conjuncto é manifesta. 
Parece á Commissão que o parlamento não 
pôde realizar o aperfeiçoamento do Pt·ojecto. 
«Para emprehcndimentos de tal ordem, di.z 
ella (4), é menos apto o processo parlamen-
tar. Em a sumptos que entendem com a 
quasi transformação do direito organico de 
um povo, a lei sahe, por assim dizer .prompta, 
da mão do jurisconsulto que a elaborou e 
das Commissões que a reviram». 

No emtanto, no prefacio da oxpo ição, 
havia affi.rmado (5) que não redigiria emen-
das o corrccçõcs, porque « a formulação 
dellas deveria cr deixaua -ao criterio da 
Commissão dos vinte e um », apont,tria 
a. penas «os artigos c textos carecetlores do 
retoques». Resalta ela combinação llc cs 
dous pensamentos divergentes uma osvil-
lação de espírito que não era de c pcrar em 
homens amadurecido no estuuo, na lide do 
fOro e na pl'atica do ensino. 

Mais surprehende ainda o appello ás idéas 
liporaes e progre si tas em contraposiç.ão 
com o aferl'>) a certas antigualha ' lla muito 
refugadas pela sciencia, como é o ca o da. 
restituição, in integnon, banül.a do Projectos 
anteriores, cle 'de TEIXEIRA. DE FREITAS (6), C 
da qual dizia ERAFl:.-íi -er da' velharia'~ 
ql,le mono' merecem ser conscr ada • 

(3) Prefacio das Polemicas de TOBIAS BAR-
RETO, p. XXX c egs. 

(4) D1:ario do Congres'o, 7 de ago'to, pag. 
l. ~::>6, col . l" o 2". 

(5) Diario do Cong1·esso cit., pag, 1.217, 
col. 3"'. 

(6) Esboço, art. 43 e nota respectiva, ~ A· 
nuco, art. 17 in fine, FELICIO DO A!'\TOS1 
art. 82, C, RoDRIGUES, 17. 
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Como é verdadeiro em sua exaggeração, 
como trll(cluz bem os a:ffectos humanos aquelle 
conhecido tropa evangelico do argueiro e da 
trave! · 

Titu7o p1·eliminar 

Ninguem ignora qae «a mltteria ela pro-
mulgação das leis e da sua obrigatoriedade é 
cmtes de direito publico c constitucional do 
qHe de direito civil». Eu subscreveria essa 
proposição, ellldindo o vocabulo-antes. Mas, 
justameni;o porque essa matcria é de cliroito 
publico, . foi relegada paPa o titulo preli-
minar, qúo não ti parte integrante elo Codigo 
Civil, mas sim uma lei annexa indispensavcl 
ao seu rogula1• funccionamento. 

Parte geral 

Em relação ao que a Commissão denomina 
instituto da prodigalidade, já disse o suffi-
ciente em minhas Observações e na Z~espostu 
que dei á Faculdade de Minas Geraes, c, 
como o que agora se allega em nada in-
firma as razões por mim então apresentadas, 
não tenho necessidade de voltar ao assumpto. 

Art. li-Sem se dar ao incommodo de ex-
por as razões em que se funda, afiirma a 
Commissão que é preferível a doutrina dos 
commorientes tratada nos arts. 720 e 722 do 
Codigo Civil Francez, á que se .depara no 
Codigo Civil Allemão. 

E' curioso. Quando o Pro.fecto se achega n,o 
Codigo Civil Allemão, que, no entender da 
propria. Commissão, «condensa o progresso 
juriclico na sua mais recente evolução», e 
censurado porque o faz, como no artigo agora 
analysado; quando, porém, dellr. se afasta, 
lovam-lile a mal esse desvio. Bem difficil é 
ter razão em face de opi·niões preconcebidas! 

Entretanto, cumpre not.llr que não foi só-
monto no Cocligo Civil Allemão que o P ·ro· 
}ecto se inspirou para a consagração da 
doutrina dos commorientes. 

O Italiano, art . 924, estatue: «Se tra àue 
o piü chiamati rispettivamente a succe~ersi 
é dubbio quale abbia pel primo cessato di 
vivere,. chi sostienc la morte anteriore del· 
l'uno ou dell'altro deve daroe la prova ; in 
mancanza di provu si p?·esumono morti t~;tti 
ad un tempo , e non ha luogo transmissione 
di dirltto dall'uno all'altro ». 

O Argentino, art. 109, decreta: «Si elos o 
mas pcrsonas hubiesen fallecldo on un de-
sastre cómun 6 en cualquier otra circumstan-
cia, de modo que no se pueda saber qual de 
ellas falleció primero, se p1·esurne que jalle-
cieron todas al rnismo tiempo, sin que se pv.eda 
alegur t?-ansmision alguna de derecho ent1·e 
ellas ». 

O Chileno art. 79, e o Hespanhol, 93, ex-
primem-se de :modo semelhante. Entro as 

distincções subtis e arbitrarias do direito 
francez, e os preceitos tão racionaes, tão 
luminosamente simples desses outros codigos, 
não era licito hesitar, e o autor do P?·o-
}ecto, não hesitoct, acompanhando os seus 
predecessores. (7). 

Nem se comprehendc qu_e enveredasse por 
outra senda, quando sabia que a doutrina 
franceza era combatida, na propria França, 
pela quasi unanimidade dos civilistas, se-
gundo se vê das seguintes palavras tl.c Trmo-
PHILO Huc (8): «Todos os autores concorclmn 
em reconhécer quo não havia nenhuma ne-
cessidade de se estabelecerem presumpções 
de sobrevivencia . O direito commum era 
bastante para. a solução de todas as difficul-
dade~ .» LEVÊ, traductor francez do Co digo 
Civil HespanhoJ, escudado em longa pratica 
de judicatura, faz a este respeito uma obser-
vação que merece ser para aqui trllsladada: 
« A lei hespanhola rejeita, com muita razão, 
a theoria chamada .dos commorientcs, con-
sagrada nos arts . 720 a 722 do nosso codigo. 
Esta reforma, entretanto, é mais docttrinal 
do que pratica, pois acreditamos que desde 
1804 a jurispruclencia ainda não teve occa-
sião de a.Pplicar esses textos». 

Arts. 12 a 17-Condcmoa-sc a gratuidade 
dos termos ele nascimentos, casamentos c 
obltos, que o Projecto consagra. 

Parece-me, porém, que o Pro.fecto COl'l'C· 
spondc melhor ao cspirito da Const ituiçil:o 
l'C'publicana, que decreta a gra.tui.dadc da 
celebl'ação do cas<tmento civil, pois não s.Jria 
justo que osso benolicio estabelecido parll o 
casamento se não estendesse aos uous ouf.l'O:s 
momentos da oxistoncia humana quo tt lei 
quer fixar pelo registro. 

E' essa uma razão poderosa, penso cu, em 
fa.vor da gratuidade dos to1·mos do· regi:stro 
civil d<tS pc:ssoas natm·aes. 

Outra razão de valor é a necessidade do 
se facilitarem, tanto quanto fõr posslvcl, as 
inscripçõos do registl'o, cujas dcficioncias, 
despoostigiaudo a estat ist~qa, pl'ivama admi-
nlr;:tração c a dcmogtaphia ele preciosíssimos 
elementos do acção. 

D'ir-se-ha que os abastados devem paga,r os 
termos do registro, sendo sómcnto di~:;pcn
sados desse onus os mi~:;onwcis. 

M<ts não se attonde a quo li prova da mi-
sol'abilidacle será um incommodo a que os 
indivíduos se quererão naturalmente furtar, 
c que é de ültol·ossc para o Estado que o l'O· 

(7) ESBOÇO, art. 243, FET,ICIO DOS SANTOS; 
151; COELHO RODRIGUES, 6. 

(8) Commentairc V. n. 25, 
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gistro assignale com a cxacção _possível o 
movimento ·intrínseco da populaçao. 

E não vac n i8so vexam<: algnm ·imposto a 
«funccional'ios bem mal l'Cil•ibuidos », por-
quánto nada impede que esses scrvml'Lual'ios 
sejam por outro modo remunerados. 

A1·t .. 21-Entonde a Commissão que se dc-
Y"ia incluir a Sa11ta Sé m1tro as pe;:soas jurí-
dicas nacionaes. 

Cm;La crer que tal se dissesse , mas lá está 
no parecer : « Náo sol' ia mais conscn tanoo 
com as tradições patrias designai' e~:;p ,;cial 
montc a Santa Sé, junto da qual mantém o 
B1·azil represen tação diplomatlca, a qualnio 
deve propr:amontc SCl' considerada. estran-
ge ira~» 

EmlJOra. cmlsü·utda. segundo o modelo de 
uma. clcgancia sui gcneTis, a phrase não por-
mitte duvidas. 

Se não devo sOl' considerada pessoa. jurí-
dica estrangeira, é porque o seu logar csttL 
entro a.s nacionacs . 

Não ha meio ta1·mo, não sJ cbnheccm res· 
E:oa.s juri.dicas· neutrn.s . 

Mas, se fosse a Santa. Sé umn. pe.::soa. jul'i-
rlica nacional, cstn.ria submctticln. á soberania 
da Republica, c seria absmclo _g_nc .jun to n. 
ella m<tntivcs~emos r0presantaçao dtploma-
tica . Que se diga que, na Inglatm·1·a, a 
igreja, anglicana é uma pe:::soa jurid'ica de 
di.r.eito publico inbrn~ comp1:ehoJ1_cle-s~ , 
m~~; affit·mal' quo a. Jgl'eJa Cn.i hol':.ca., , , to e, 
a Ign~ja. Un.ivo1'sa.l , é b1·azilcira, pn:l'~ce-mc 
oxtranlto. 

Em rc1'm·cncüt ü. Ig1•eja, cumpre dis tinguir 
duas ordens de 1·elaçõ os jmicl'cn.s : a publica 
c a p1·ivacla. Nn. o1·dom publica, visto como 
a Jgecja Ca iho!ica. tem um chefe univer.,:a l-
mcn to l'oconhec·do, perante o qual sio on-
vin.dos l'epresenta.nte.; diplomatico.> e do qual 
se recebem embaix,1clores, um chef't.l que é 
tra.t ~do como sobcra·.o, não bn. duvida que 
o.tl'crecc os c:1mcteros .üo uma. pessoa jui'i-
dic<L de clir ei. Lo publico externo. Sob este 
n.spocLo, a Igreja Catho ~ica <1}Jre.;;cnta.-so em 
posição excopcionnJ, pm·que nenllUma outra 
Igreja é tratada cJmo potenc ia , cJmo sobe-
rana, como entidade iu t.ernaciona'. 

E' cm·Lo que alguns esccipto.res i.cem ne-
gado a pe1·sonal idade jntid ~ca da Santn. Sé, 
mas não podemos nós outros logic:~monte 
faze ~ -a. emquanto pel'cl.nte o no::;so Governo 
f un ccionar a nunciatura e junto ao p tpa 
enviarmos l'eprrsen·tantes diplomaticos. Po1· 
iSSO CARLOS DE CARVALHO, Clll sua Nova 
Consolidação , colloc)U a Sa.ntn. Sé eu tre as 
pes::;oa.s de direito publLco exte ·no : « Art. 
147-São pessoas de direito publico : e) as 
nações esl,rangeiras, equiparada a ell.as a 
Sa,ntq, Sé». E assi ro fazendo ob3deceu aos 

imper iosos pc·cceitos de uma doukina contra. 
a qual ni o ha objecçõe'l possíveis (9) . 

Na ordem pl'ivada, a Igreja ca.tholica., em 
voz de se apresentar em sua unidade, como 
a. reunião de todos os fieis, para facilidade 
dos seus propüos 'fins, fl'acciona.-se em CJl'--
pcn•a.ções, igt·cjn.s, irmandades, etc. 

Art . 23-Não sei a q ne vem a c i taçiio do 
decreto 11 . 164, de 17 ele novembro de 1890, 
art. I. o O Projecto occupa-se, nesta pa.l'te, 
elas sociedades civis como pessoas juridicas e -
estas não podiam deixar de ser submetticlas 
ás regras do direito civil. .Julga, porém, a 
Commi:;são que a commercialiclade das socie-
dades indicadas no art. 23 é mn.nifesta ou, 
segundo a sua cxpros ão pleonastica, prima 
facic evidente . Vejamos. 

Pelo projec~o primitivo, comb:nando-se o 
scn art. ~'1 da. par te geral com os arts 1.563 
a 1.600 da p:trte e::qJecial, as sociedacles civis 
qüc necJ"sitarin.m de autõrização do Gove:·no 
pa.1·a const'tuir-se c funccionar no Bra-
zU seriam as do ~egur,Js mutuos, de segu1'0 
sob1·e a vith c elo montepio. Foi a rev isão 
que a.clditoa ou tms especie3 de scgmo. 
Collocar-me-hei no ponto de vista. do PnJjecto 
p1·imitivo, mas os princ'pios invocados pode-
rio dcr;·ama1· luz sob;·e o systema adaptado 
pelo Pnljecto revisto, nesta pa:' ie. 

O principal ca.racteristico da commerciali-
rlade do : actos jm·iclicos é <t funcção de intro-
missão ou mediação, que ellos são destinados 
a exhc;;r, cntl·c o p~·ocluctor c o consumidor, 
pa.m o fnn de distl·ilmir asr·iquezas e leval·as 
pm·n. oncie as necossid<1d3S as l'cclamam, eíl'e-
ctnapdo, n.ssim, no campo S:3óal, n. circulaçã.o 
elos lf l cmon to~ de v icl?-, á semelhttnç't do qut:l 
faz, po orgamsmo ammal, o apparulho vas-
cu lai (lO). Além desse ca.ri\Ctcristico de ordem 
mais elevad<l., um outJ•o existe : é .a especula-
ção, r fim lucrativo. o peimeiro resulta da 
Pl'opr in. natureza do acto sociologic!J-mcnte 
con.,;iderado; o segnndo é estabeleCldo em 
rcfcrencia aos impul~o::; egoísticos da activi-
dade in di viclnal. 

Ass:im BolSTEL (ll) nos ensina quo- ,< um 
acto é commeTc;a.l para a pessoa que o pra-
t ica, quand·o est<t tem em vista ser somente 
intel)nediaria, especulando ;;;obre n. trans-
miss~o elo V~l,[Jr que fa.z objecto do con-
tÍ'actp ». 

« q ·q ne é ea.r::tcteristico, a.ccrescen ta, é 
essa posiçãa de intcrmedütl'io que especula, 
assurnida pola pessôa. » 

(9) Leia-se, entre outros, LAINE, Des pc?·-
sonn!:ls mor· ales en cl1·oit int . privé, Cl~mct, 
1897. 

(lO) SPENCER, P?·i11c. de sociologia, li, cap. 
VJII; DE GarmF 1 Jnt. ú la sociolor;ie, li cap. 
III,~ 
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Seri peec.iso .forçar a nat~n·ezn. dcts cousas, l O segul'o mutno é, pot''su<t natul'eza, es>etl· 
rompot' a cadew, dos conceitos logicos para cialmeute civil, pois a sua ftlUcçã.o consiste 
asseverar que ha no sc_guro de vida,_§a parte em amortecer, pela di.>pcrsão entre os asso .. 
do scglll'é!:_do, um wtmto de mediaçao c de cla•los, a violencia de um golpe do inforLunio . 
. ospeculaçao. ~em o obJecto que se <tssegura, A associação que se organiza para es;;e fim 
- <1 v1d<1 -pode ser degrach1do á condição n'i'to ospcculi1, nem viscL obter lucros, não 
d? merci1doria, nem o fim visado pelo indi- toncionn, n,clun,r ~ob1·e terceiros, apenas pro-
vtduo é, na hypothese, appcoximar, em fe- tende evitar a gmvidacle do prejuízos pos-
cundo e rendoso cono ubio, o.> dons momentos siveis. 
extremos da vida economic:t-a pl'oclucção o Est<i., porktnto, o P1·ojecto com <t sã, dot~-
o consumo das utilidades. trina, e si !1<1 quem dolla, se desvie é certa-

A doutrina da jurisprudencia fmnceza, mente a critica. , 
seguodo nos informa TrrEOI'JilLO Huc ( 11 a), Além disso, o Projecto póde, nos te ponto, 
c~nstderêt o seguro de vidas-ctvil, em reta- invocar em fi GU favor .muitos cocligos civis, 
çao ao scgut•ado, o commercial, em relação como sejn.m : o do McxLco, n,ds. 2705 c 2771, 
â ?ompanhia seguradora. E com cs.>a dou- quo trata do§ S)gul'os sobre a v:ida, sobr·e 
tnna se mostra de accordo 0 cgrcgio com- acçõc~ c uireHos, sobre bens de raiz o sobre 
mentaclor do Codigo Napoleão. causas moveis ; o hospauilol, arts. 1791 a 
Rc~ra semclllante -firma 0 Codigo Com- 1797, que estltbclece os pr'Ítlcipio.; gemes so-

morctiJJl Portuguez, não a respoito do se()'uro bre a matei'ia de seguros ; o do Zurich, ar-
de vidas sómentc, mn.s em ref'e1·encia a t'bctas tigos 496 a 552, que regula o ~egm·o mutuo, 
a~ otrtyas categorias de seguros, desde que o ·seguro contr·a incenclios, contr·a geadas, 
nao SOJa mercantil o seu objecto. con"Ura riscos do transporte, c seguros de 

«Todos os seguros, dcterillina 0 ar I;. 4.25 elo vidas, etc. ·Finalmente, dá-lhe inteira ra-
rc1~eido cocligo_, com excopção dos mutuos, zão CARLOS · DE CARVALHo (12), declarando 

, serao commet'CI_n.es a respeito do segurador, que o seguro «póde ser e1Iectuado contra 
qualque1· que seJ<L o seu objecto ; e relativa- quacsquer riscos e, principalmente, os de ill-
ment~ aos outros contl'actantes, quando cendio ; geada, sn.eaiva e secca ; peste no 
r~calueem sobre generos ou mercadorias eles- gado ; transpoete fluvial ou terrestee ; morte 
ttnacln.s a qualquer acto de commorcio ou de animaes ; insolvencia do devedor. » 
sobre este estabelecimento mercn.ntil. » Art. 28 - Ignora a commissão dos pl'ofes-

Eis o veedadei.ro criterio paí•a a solução elo soros fluminon;;e.> o que são sociedades ele 
poLlto em litígio. E' de uma claridctde tão fins ideaes. 
fvrte este principio que todn.s às duvidas se No eíntanto, e.·;sa designação é hoje so-
dissipn.m _desde que o invoquemos. diça: 

Delle nao se afasta o ewdito PLANIOL (11 b) O Codigo Civil allemão, arts . 21 o 22 e o 
quando escrevo quG os seguros tcl'restres fedeeal suisso das obrigações ; arts: 678 e 7l6 
<<~an~o P?d~m enco ntmr espaço nos cursos ele alludem á clistincção qua os livros d.e dou· 
dtre1to CIVIl quanto nos de direito commel·- trina cons _tgram entre socieàades de . fins 
cial, porque si a emp1·ezct de segU1·o e wn economicos e sociedades de fins ideaes. 
acto de comme1·cio, a noção ge1·al do contrci.Cto Pertencem a esta ultima c3!tegori:a as so· 
pertence ·indubitavelmente ao direito civil, e ciedn.des scion&ificas, Htterarias, arLi.;licas 
os s~guros 21odem (uncciona1· po1· simptes rnu- re ligiosas, ben3ficentes 'e r~crea~ivas. ' 
tual1dade_ sem dw- to,r;a1· a empre::ra alguma. » Pensa ta~1bem_ que ser~a d1spensavel o 

Ül'a, S l a r espeito do scrrurado 0 sco-urv vocabulo-fwu laçoes, que Já se encontm no 
de vida é forçosamente ~i vil, ~i n. n~ção 1 P1·ojecto ele Nab ~tco, ai' t . 153, que foi empre-
g_aral do contr_acto ~ ~igoro_samente civil, e 1 gado por CARLOS DE _CARVALHo, Uonsoliclaçcio, 
Sl nenhuma lc ~ braz1~01ra ameia existe regu- art. 152, e q_Lre é hoJe termo techmco geral-
l<Lnd,o a _mate~u~, ser1a lacuna imperdoavel me,nte n.cce1to. _ . . . 
no Codtgo Civil a ans :mcia de preceitos Espero que os entendHl:os esteJam do meu 
reguladore·J de ass umpto tão relevante. lado. . - · 
. Quanto aos seguros mutuos, creio que os Art. 15.- Sentenceia-se que o art. 45 eatá 
11lustees profeJsores da Faculdade Livl'e do mal red1g1do p.or duas razões : 1", aquelle 
Rio de Janeiro difficilmente encontrarão que não te·m rclsidencia habitual conhecida 
q_uem os acompanhe, na classificação da espe- reputn.-se _não ter domicilio ; 2", a expressão 
cw entre as materias do direito mercantil posse de domic ilio é incorrccta e barbara. 

A primeira r <tzão é filhn. de. pouca attenção . 
com que o artigo foi lido. 

(li) Cours de cl·roit comm ercial, n. 30. 
(ll a) Commentai1·e XI, n. 835. 
11 b) T1·aité, II, n. 2,149, 

(12) Di1·eito civil 1•ecopilado ou nova conso· 
lidaçcío das leis ci·vis , arts. l . 252-1 . 264 : · 
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Declarando cllc que sen! ltavirlo por rlo-
micítiado onde fõr encontrado, artuclle que 
não tiver residencia J1a1Jitual conhcci.da, re-
fcriu-:;e, particularmontc, ao vagab~n~lo, 
visto como por tal se entendo, em dum to 
civil quem não tem domicilio corto . 
N~m de outro modo o definem a lei de 3 de 

dezembro de 1841, art. 37, e o regulamento 
do 31 de janeiro de 1842, art. 300. 

Si estes estatutos accrcscent'Lm outros 
peedic:J.dos (auscncia de profissão ou officio, 
falt o, de renda ou meio conhecid'o de vida) , é 
porque se collocam no ponto de vü;ta do di-
reito penal. . . . . . _ 

Para os elfenos do dom1cilw, nao tem o 
direito civil que indag(tr si o individuo 
i,em ou deixa de ter profissão, possue ou 
deixa de possuir capitae!:l . Os apontados re-
quisi tos caracterizam o vadio de que trata o 
Codi,.o Penal art . 309 e não o vagabundo, na 
<tccepção elo direito ciVil. 

Como é entiio que se a.ffi1•ma que« no 
mecanismo (!) do titulo segundo _não h": la-
gar par-a o vagabundo de que cogita a lei de 
3 de uczembt•o de 1841, art . 37 ~ 

Quanto á incorrecção e barbarismo da 
locução-posse de domicilio, direi sómente 
que a palavra posse não sign~fica, em p~r
tuguez. sómento a apparenCia da proprie-
dade, e que, si é licito dizer posse de estado, 
que é cousa abstracta, posse de filh?s qu~ 
não são cousas posse de cm·gos publ1cos, H 
antes de 1888 podia ser allegada perante os 
tribunaos a posse da libe1·dade (13), não re-
pugna á índole da língua que digamos posse 
de domicilio. 

Art . 53-A nossa lei penal desconhece o 
desterro imposto em cumprimento de sen-
tenç-a mas não só a Constituição Federal, 
art . SO § 2•, n. 2, falia desse meio de r a-
pressão, como tambem é possível que em 
futura reforma do Codigo Criminal venha a 
lume essa pena. . . _ 

Arts . 57 a 96-- Parece a commiSSao cen-
sora que a clas~i:ficação dos bans é incom-
plera e defeituosa. no Projeclo . 
~ao se trara, em um codigo civil, de 

fazer a analr ~e completJ. do todas as cate-
gorias logicãs em que se poc!_oriam di~tri~uir 
os bens e sim de firmar noç.oes com mtmtos 
praücos. ~ubmettida.s naturalmente aos 
molde.s 1alhados pt:la doutrina que toda a 
obra. legislativa presuppõe. 

As:>'im não se referiu o Projecto : 

essa disLincr;Tt,o é íncohorente, como pen~ 
sava Teixeira de Freitas (13 a), o~ in~t~, 
como julgamm os rcdaclores do Codwo qrnl. 
Allomão (art. 90), mas por conter . UI!Ja id~ 
geralmente conhecida, a que o direno na{) 
imprime feição particular que deva ~er eln-
cidada no Codigo Civil ; 

2o cousas estimaveis e inestima:oeís (Cod . 
civii da Austria, arts . PSJ7 c 300) certas e in-
certas, porque não ha interesse em escla-
recer o que é meridianamente claro ; 

3", á.s causas religiosas e sagradas, porque 
são categorias estranhas ao systema do nosso 
direito civil republicano . 

Si de tudo isso faltasse o P1·ojecto, achal-o-
hiam talvez completo,nesta parte, mas teria 
sem duvida muitas disposições ociosas. 

Será preciso ainda uma vez repizar o es-
tafado principio que diz não SE'r um codigo 
livro de doutrina, principio tambem no pa-
recer, aliás impropriamente. invocado ~ 

Porc1ue será. dcfeituo a, além de incom-
pleta a classificação ? Não . o dá ao incom -
modo de dizel-o a commissão ; no emt.anto, 
quer me parecer que não llle cr~tlicito fugir 
a esse dever . 

Affirmar que as instrucções :fiscaes de I 
de sJtembro de 1836 nos fornecem uma tw-
menclatw·a bem mais cmTecta do quv os 
arts. 57 e 60 do Projecto, nada adeama, até 
porque, nos artigos citados, o P1·ojecto _e 
occupa de bens immoyei sómente e a elas I· 
ficação deve comprehGnder muit.as outras 
mor'l'lidades . . . . 

Dirersos .ystoma.s tem 1d0 lilla,gmado 
para a determinação dos bens immoveis em 
uas variedades . Além de outro~, ha o ys-

tema, francez, sogundo o qu:1l existem quatro 
e3pecies de bens immoveis: a) por sua natu-
reza; b) por destino ; c) pelo objecto a que e 
applicam; d) e por determinaç-ão da. lei ou 
declaração do propriet.ario (14} . 

Ha tambam o sy~tema de TEIXEIRA. DE 
FREI'rá. , que determina. immobilidade dos 
bens pela natureza dclles, por acce ão ori-
ginal ou accidental o pelo ca1·a~ter reprr: on-
ta'tivp que po~ aro ter . O P1'fJ.Jecto acceJ.l.a. _a 
licção de TEIXEIIU DE FREITAS com as modl-
ficaçêíe.> aconselhada" pelo estudo ele outros 
autores. particularmonte do ~RGADÉ. e 
GLASBo:s e disüngue trc.s ela. se. de 1mmovm : 
por natureza ; por accessão natmal ou ptl· 
rameute intencional o por determinação da 
lei. 

1•, ás covsas coi')Jouas .!! fnciYiJ.J01'eas ou Estpu convencido de quo este systema ex-
mate1':aes e immate1·iaes, nao por achar que prime com a possi vel cxactidão, a rea.lidade 

(13) Veja-se a Dout1·im:L das acç?es, de 
CoRRÊA TELLES, ed. Teixeira de Freitas . 

(1 3a)oEsboço, nota ao art. 137, 

(14) Vejam-se GLA so ·, na Grande Eucy-
clopedrie, verb. bien , o PLANIOL, T1·aite 1 
n. 771, 
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C~OS factos que a vida jurídica apresenta SOlJ 
este aspecto. 

Art. 64-A cr itica emmaranhB.-se no con-
ceito d<J. fugibilidade das causas, repeodu-
zindo a confusão que obscurece este delicado 
assumpto em alguns livros de direito e pro-
cura tirar'se do embaraço attribuindo ao 
Projecto o defeito de «ater-se a velharias 
irnprestaveis. » 

Vão ver os dignos ropl'Osenhntes do Con-
gresso republicano que, si nesta mat~ritt 
houve quem Sfl ativesse a velharias impre-
staveis, não foi absolutamente o Projecto, 
que o:fferece a verdadeira noção scicntifica 
da fungibilidade. 

Em primeiro lagar, ' convém assignalar 
que as causas moveis é que se prestam á di-
visão em fungiveis e não fLwgiveis, porque 
são ella.s qtw podem apresentar, rigorosa-
mente, o mesmo valor liberatorio , ncllas é 
que se póde aprccia.r bem o eqmvalencia dos 
substitutos. São ellas as res qw:e in genero suo 
{tmction 1·ecipitmt per solutio1tem (D. l 9, 
l fl'. 2§ 1). 

E assim se diz cla.ramente no codigo civil 
allemão, a.rt. 23<1 c no hespanhol, art, 337, 
si bem que este ultimo ainda consagre a an-
tiquada confosão entre a fungibilidade e a 
consumibilidade, na qual tambem lab.orarp. 
os profcssore3 a quem agora respondo. E 
t al ê a doutrina que r esuma do ,ensino de SA-
VIGNY (15), ROTII (16) WINDSCHEID (17) Cm-
RONI (18), Gl ElNDERMANN (19). · 

Em segundo logar a fungibilidade não de-
pende exclusivamente da vontp.de das partes, 
como suppõem os críticos. Ha co usas natu-
ralmente fungíveis, que podem ser exacta-
me:ate substituídas por outras do mesmo ge-
ncro, qualidade e quantidade, que, segundo 
diziam os jurisconsultos romanos, numero, 
pondere mensw·ave constant. As que não se 
determinam por seu numero, peso ou medida 
não se podem substituir com exactidão e,por 
isso, se dcnomin<1m infungíveis. 

A fungibilidade é uma idé<1 de rel<1ção, é 
o resultado da comparação entre duas cJusa.s, 
v. g. dons alqueires de farinhas duas moedas 
de ouro de um corto valor. 

O que pôde a convenção ê tor nar infun-
gíveis cousas que são naturalmente fun-
giveis, desde que fixe a individualidacle de 
causas que geralmente se determinam pelo 
genero. 

(15) Systema § 368. 
(16) Systema § '78. 
(17) Pand, § 141. 
(18) Intituzione § 46. 
(19) Ein{ueh1·ung §56. 

Em terceiro logar, é lJréciso ficar patent'} 
que csGa distincção não so comprellende, 
como pensam os professores , «no gl'Llpo cbs 
causas consumíveis e não consumíveis.» As 
duas divisões são feit1s sob pontos de vista, 
diiferen tes. 

A fungibilidade, já ficou afflrmaclo, é uma 
qual idade que se reconhece existir entro 
coúsas que se compa1;am e SGl podem equi~ 
valer. 

A consümibilidade é uma quaiiclade inhe..;. 
rente á propria cousa ou que lhe dá o sett 
natural destino (co11sumo natural e consüm0 
jurídico) . «A aptidão da cousa a servir de 
<!>bjecto de certos direitos e de certos con-
tractos,» eis a consumibilidade, ensina PLA· 
NIOL (20), consumibilidade que encara cada 
cousa isoladamente, abstracção feita das 
@Utras ; a fungibilidade «repousa na aptiüão 
a estabelecer a cquivalencia absoluta. de 
duas cousas, e consequentemontc e lla suppõe 
uma relação de ordem particular (a comnm-
nhão de medida) entre divers<J.s cousas da 
mesma especic. » 

Em quarto c ultimo Jogar, ponde1'0 qtto fiJ 
idéa central da infungibilidade é a indiv 1~ 
dua.ção, a observação ela coustt como corpo 
certo (corpus) ; e a idéa central da fungiiJi.li~ 
dade é a generalização, isto é, a cousa detm·~ 
minada pelo genero a que pertence, como 
valor de troca (quantitas). 

Bem se vê que nem é i nu til nom vetústtl. à 
classificação acceita pelo P1·ojecto. 

Art. 71 § 1. 0 - São bemfeitorias volu~ 
ptuarias, diz o P rojecto , as que não augmeL1" 
tam o valor da cou$a, ainda que tornem 
mais &grada vel o seu uso. O valor de quo 
ac1ui se trata está hem claramente . indicado 
que é o valor venal. Para não alongar des• 
mesuradamente esta resposta, limito-me a 
dizer que a noção do P rojecto se apoia no di" 
reito romano e em CoELIIo DA RocHA (21) •. 

PAuLo no D. 50, 16 fr. 79 § 2 define : Vo• 
luptuarice sunt quce speciem cltmtaxat ornant 1 
non etiam {1·uctum augent, ut sunt v1:1·iclia r; t 
aguce salientes, inc1·ustationes, loricc!tiones1 
pictw·ce . O jurist a portuguez reproduz o 
1ucsmo pensamento pelas palavras seguintes: 
chamam-se voluptuarüts as bemfcitorias 
«q·uando sómente t oem por fim servil' ao 
goso ou regalo de quem as fez, sem au• 
gmentar o v<J.lor commum. » 

Art. 75.-A critica a este aJ?tigo n{l.da: ex-
prime. 

A estranheza que se manifesta por não ter 
o Projecto expos~o nesta pente a iíheo l'i11. 
das deteriorações é inoxplicavcl. Censtn:avel 
seria Gcr Í11cluido as 9-etcriorações no mo~ 

(20) Traite I, n. '/89. 
(21) Instituições, § 84. 
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manto de clas3ificar os bens, collocat• entre 
os bons o crne constituo a negação delles I 
No log<W proprío, mt exposição d~ tlleoria da 
posse, si quizessem ler, teriam os . censores 
encontrado a noção de detetiot•açõeti em cor-
re ·pondencia com a de bomfeitorias. 

Aat. 80 -O vocabulo dominiaes não es-
tava no Projecto primitivo, mas em MORAES, 
o mais competente dos diccionaristas da 
língua portuguoza, podeeiam 0.3 censores 
tol-o encontrado. 

Art. 96- «São cousas fóra do oommercio, 
segundo este artigo do Pmjecto, aquellas que 
não são sus~eptiveis de apropriação indivi-
dual e aquellas cuja alienação fór pro-
hibida pot· lei.» Esta noção encontra apoio 
em ROTH, ENDEMAN::-1, \ •\FtNDSCl!ElD, COELHO, 
Roeu A, etc. (22). 

Delta. se conclue que por duas oedens de 
razões as co usas são excluídas do commeecio: 
a) por sua. propeia natureza, por serem 
ina.pprehen iveis ou elo u~o inexllaurivel, 
como o ar, a luz, o mar alto (1·es cmmmmes): 
b) por determinação da lei, como ·as cousas 
publicas, os immoveis dotaes, cuja alienação 
sómente em certos casos e sob certas condi-
ções pôde ter logar, o os bens dos incapazes 
salvo excepçõe consignatlas na lei. 

Alguns autores destacam uma terceira 
classe de co usas quo estão fóra do commee-
cio, porque assim o exige <t moral de modo 
inelutavel. Por exemplo: o homem não pôde 
dispor de uma parte de seu corpo, como no 
caso celebre de Shylock, nem da vida, nem 
segundo a melhor opinião, do proprio ca-
daver. 

Esta exclusão, · porém, enka perfeita-
mente, a meu ver, nas duas classes acima 
apontadas. 

Não era po.lsi vel quo o insigne MAKELiiEY 
dissesse cousa dilierente. «As cousas que não 
estão no commeecio, diz e !lo, pela traducção 
dos censores, são as que os particulares não 
podem ter nem de facto, nem de dú·eito». De 
facto, isto é, po1· ncro ser·em, como se lê no 
P.rojeclo, susceptíveis de aprop1·iaçao indivi -
duat ; de direito, i~to é, segundo declara o 
Projecto, por se~· p1·ohibida a sua alienação . 
Não é, pois, verdade que a noção fornecida 
por MAKELDEY seja bem mais completa, como 
pretendem os críticos. 

Art. 185- E' por tal modo estranha a ar· 
guição, qLte eu sinto . necessidade de tran-
screver o artigo increpado c o trecho do pa.-

(22) RoTif, System § 79; ENDEMANN, Ein(. 
§50 IH; \VJNDSCHEID, Pand. § 1,16 ; C. DA 
ltocrrA, Inst. § 7G ; Codigo Civil argentino, 
2 .337; de Zurich, GO ; Esboço, 38::!-386 ; 
FeUcio dos Santos, 207 - 200. 

rocer que o iuorep:t ele cloreHuoso. Eis a.quí 
o dispositivo do lJL'Jjecto : 

«Para pr•opor a acçãe em jttizo, as.sltu 
como par<t con·testal-a, é necessario toe nella. 
interesse l egitimo, soj<t economico ou de 
ordem moral. » · 

O bso1'vam os oeiticos : 
«E' materla puramente processual, sobre 

o que aos Estados compete leo·isla.r. Demais, 
é livre o direito do propor ~. acção. Só a 
sentençJ, decidirá si o autor tem nell<L iate· 
resse legitimo, saja oconomico ou do ot•dem 
moral. » 

Primeim accusaç.ão : â matel'ia pu1·amente 
processual. Para mostrar o equivoco dos 
critico~, bJ.Sta considec·ar quo o direito e <t 
acçào sa apresentam aos ollws do jul'ist<t 
como dous momentos d~ mesma. idéa, dons 
aspectos do mesmo phenomeno, e quo, si o 
direito é o interesso quo a. lei peotege, paea 
redintegrar o direito violttdo énecessario que 
esse interesse realmente exista. 

Tendo o Projecto, no art. 184, declarado 
que todo direito é provido de acção, era in· 
clispensa.vel completar o peJsa.mento, esta-
belecendo as condições subject ivas essenclaes 
para que a acção pudess3 ser proposta. 

Es ,as condicções ou requesitos do exercício 
da. acção, segundo os mais conceituados ju· 
rispel'itos são (23): o iotel'osse de agir, que 
o P1·ojecto consagra no art. 185 ; a quali-
dade p~ra agir (<trt . 184) o a ca.p<tcidade de 
estar em juizo, quo correspondc á cap1ci-
dado d~ ser sujeito nas r elações de direito. 

Evidentemente, só ao direito material, o 
en &ro nós só ao direito nacional e não ao re-
gional, cabe fixar as condições dessa ca.paci· 
dade, pprque direito sem acção é um con-
ceito falho, é uma a.spira<;<'io, um desejo des· 
provido de condições do realizabilidade. 

O engano dos censores procede do facto do 
verem o assumpto desenvolvido em compon-
dios de processo, não teoclo advertido que 
assim ~. porque o assumpto ost;L sif.uaclo 
justamente Jia fronteira do direito matol'ial 
oil'erecendo o ponto ele connexão ontre ello 
e o proqesso, e não tendo observado que 
tambem os civilista; expõem a. mataria, 
como é fa.cil ver em IVlNDSCHEID, CmaoNI, 
GJANTuR,co, etc. 

Emfim, é uma opinião. O que, porém, se 
me afigqra uma verdãdeira aber1•ação dos 
principies assentos na. doutrina é affirmar-se 
que o di l'eito de propor a acção é livro a 
todos, tenham ou não interes:e, e que 
é a sentqnça que decide si o autor tem ou 
não in tenre.;se. A sentença não pôde docidiJ: 

(23) Veja-se JoÃo MoN'l'JWW, Processo Ci,vil 
e Comme?'cioJ, I §§ 20-22. 
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si o autqr tem intcL'osso em pl'opor <t acção, 
doCl<tm em nm confl:cto de lntol'esm~ jttl'idi .. 
C<.JS, SL realmente ex1s to o <t quem pertence o 
du"olto sobt·e qtw se quest iona. Pela cstranlta 
donteina do lJarecer , poderia o primcü·o in-
divicluo, a quem tal idé<t passa.sse pela cabe-
ça, accionar Mevio pelo c1ue este devess~c a 
Ticio, propor o divorcio de dous cJnjuges, 
porq ue lhe parece que s1 acham nas con-
dições rec1ueridas pelo art. 82 do decreto 
n. 181, de24 do ianeiro de 1890 . 

. O abslirdo é patente. 
Art. 200-0 PnJjecto primiLivo não conti-

nha didposição alguma sobl'c <t lesio nos 
contractos. 

Art. 212, n. 7 c 8- Comparc·se com o 
Cocligo Civil Allemão, art . 196. 

Art. 214, § 3°- Não me parece funcla<la 
a CCllSUl'<t. 

P arte especial: I Dil·eito da {ttnúlia, 

cion de perjuicios que ellos hubio.sen cau· 
sado». gshtue o segundo: «· ão nullos os 
contractos em qu0 as partes se obrigam para 
o futuro, deb'\ixo do titulo de espon ~aes , 
desposar ias ou qualquer outro, a contralür 
cas<tmentos, quet· haja, quet' não, cstipulaç:lo 
de clausa las peoae.> .» 

Sómcnte na 1\.llcmanha c em a!gun; pa.izes 
de origem germanica, é que o instituto 
a inda conserva um rost·J de vida, sem aliás 
occultar <~ deca.dencia que o mina . 

E é por não queeer injcd::tr vida nova em 
um instituto morto que se levantam, do uma 
[?aeuldade de Direito, rec~ãmações contra o 
P.rojecto. O que se <L.figura. aos professores 
faltct imperdocwel é pura o simplesmcn f,e a 
cxpl'cssão do que está na consciencüL jurí-
dica de todo o occidente . 

Art. 270-Consagra o parecer neste ponto 
uma donkina pel'igosa . Acha que não deve 
ser annullado ocasa.mento contrahiclo per-
ante autoriélade incompetente. Quer prova-

Os censores não compeehenderam o in ~uito velme'llte, ver inangul'ado entre nós o sys-
ali<tB visivel, do ut. 218, que é declara{· tema dos faceb consorcias de Greetnct-Green, 
eliminado do corpo do dil'eito pcttrio o insti- onde um fe1•reiro, arvorado em sacerdote ou 
tuto obsoleto elos esponsaes, c por isso lhos juiz de casamento, abençoava ou te3temu-
parecc pura ingenuidade o seu contexto. nhava os enlaces matl'imoniaes elos subditos 

Fazem votos aind <~ pela mãnutcnçã:.> do ingleze; que na lei pa tria oncootravam ai-
antiquado instituto, em opposição á tendcn- guma inc:nmnoda difficuldade a vencer . 
cia do direito civil moderno e ao parecei' O casam0nto é um conteacto solcmne, de 
dos mais emi nentes dos nossos jueistas . Já -todos o mais solemnc, e não poder<~ ter au-
TErxEIRA DE FREITAS (24) dizia quo os es- thon ticiciac~e si nã.o tive~· sido c~lebrado so-
ponsaes estavam banidos de nos:>os costumes gundo os n goeosos peecettos da lm. A Repu-
O decreto de 24 de janeiro de 1890 não faz blica só reconhece o casamento civil c est~ 
menção desse contracto , deixou-o ·no olvido deve ~::ll' presidido pela autoridade que a let 
ep. que se vão soteNanclo as instituições que de3ignar .. A?t9 de tama~~a gra:_vidade, blSC 
nao correspondem mais ás necessidades do 'da constLtmçao da fam1ha, nao deve ser 
presente. Resquício de velhas usnnças ha r ea lizado pélo simples accordo das vontades 
muito desapparecüJ.as, vão os esponsaes sendo declaraélo perante o primeiro transeunte 
abolidos pelas legis!açõe.3 de quas i todo.> que ss preste a ouvi l-o. . 
os povos oecidentaes . O Codio-o Civil Francez Art . 2::!2 e 29:5 - Resumem·se a;; mera-
faz silencio sobre o assumpto, entendendo paçõe~ em phra.ses destituiélas de provas. 
naturalmente o leg islador que as promc ·sa.s Seria estel'il dispend io de tempo e de pa.l<t-
cle casamento não são de ordem a peoduzir vras combater pbantasmas. 

- consequenciasjuridicas que possam parccct· Q1 Lanto á expressão-cli?·eitos e deve1·es elo 
uma coação contraria <t natureza dó casa- mm·ido- jti. mos trei até á sacicdadJ q.ue é 
mento . Si a~ promessas enganadoras Mar- perfeitamente corr ecta . Vejam-se a:s Irnnha? 

. retaram damo os r eaes contra a honm oucon- respostas ao St·. Dr . Coelho Rodngues e a. 
tra os havel'es do desposado, o direito penaL Faculdade de Dil'uito de Minas Geraes. 
o o civil o1l'erecem recursos ao prejudicado. Art. 300-I-Ia devo L·es communs a ambos 
I.;to mesmo declara o Codigo Civil It.aliano, os conjuges, dos qua.cs so o~cupam os 
art. 54, do qual se approx ima o P1·ojecto 0 arts. 294 e 295, e deveres espe01aes de cada 
Hollandez, art. 11 3, e o I-Iospanl{ol ar'ts. 4S c um dolles, os qmtes se particularizam nos 
'.IA. O Codigo Civil Argentino, art. 166 o o arts. 299 a 325. 
Portuguez, ar t, 1.067, repellem de modo po- A commissão da Faculdade LiVI~e não leu 
sitvo o contract o esponsalicio. Declara 0 o P1·ojecto com aque lla sympat h1a cl~ .que 
pr:me'ro: «La ley no l'econoce esponsales falla HYPOLITO TAINE, e sem a. CJ.ual dizta o 
do futul'o. Ningun trilmnal admittirá de- grande mostre que se não podia. hem com-
manda sobre l<t matcria, ni por inclcmni.><t- preltendCL' a ob t'<L lida. Por isso é que depar<t 

com clo('eitos quo não existem. 
Sei que t!'J.ballws clest:1 ordem não devem 

(24) Nota n. l ao a1•t. 76 da «Consoliclaç!à;o». ser julgados complacentemente, mas deante 
VoL II i O 

• 
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ele algumas emendas acodem-me á mcmoria 
os versos ele C[l.LlJÕcs: 

•... . quando lorcle.3, 
Saboi que segundo amor tivcr·des, 
Tereis o entendimento dos meus versos. 

A1·t. 302 n. 2-0 maeidiJ não l.Jóle, declara 
este artigo, em consentimento da mulher, 
litigar, acti va ou p:.tS ' i vamen te, sobre bens 
immovcis communs nem sobre os dieeit:>s 
reaos quo o c:tsal tiver sobro os mesmos 
bens . 

Os censor0s vislumbram nesta di posição 
jntuitos demolidores da s.ohera.nia marita l e, 
cioso3, reclamam contra a ameaça, con-
cluindo por atnemar: « IncJntestavelmente 
merece predilecção o direito vigente, quando 
annulla os litígios sobre bens ele raiz em que 
a mulher tiver intervindo.» Si o uiroito 
vigente annulla os processos sobre lJcns de 
raiz em que a mulher nã.o intervem, ú pol'-
que pareceu [l.O legislador ele 1603 necessat·ia 
essa mtcrvcnção. 

E o P1·ojecto não pede outra co usa, como ú 
faci l vorificae cJmparando·o com o com-
}Jeodio.., do direito civil pateio· nesta parte e 
com o proprio codigo philippino (25). 
1 As palavras da inscripção do tit. 47, 
iv. 3° das Ordenaç-ões do Reino são as 

8oguintos: 
Que o ma1·ido não possa litiga1· em }td~o 

sobre bens de 1·ai~, sem Ot!lorgtt de sua 
mulhe1·, 

O principio desse titulo desenvolvo a regra 
enunciada na inscripç-âo, e o § l 0 continúa 
a indicar providencias conducentes a tornar 
oiTectiva a eixgencla da lei, declamndo que 
o juiz mande que (o autor) fa~[l. citar a 
mulher do I'éO, si o marido não ti>er pro-
cm·ação bastao Le para is>o. E assim mande 
ao réo, quo cite a mulher daquelle, que 
chamar por autor. 

Não ha, pois, mo ti v o plausível 11em para 
os re;:eios, nem pJ.ra as argniçõcs que se 
manifcatam no commentario des~e artigo. 

Art. 307- Assumo feição jocosa o reparo. 
E' um desafogo para o leitor opprimido por 
uma pesada atmosphcra do graves censuras. 

Art. 3ll,n. l-Os críticos não pro::ura-
ram comprohcnder a inten~ão deste para-
grapho. E porque não oomprehonderam ou 
pJrque discorJam da doutrina exposta, de-
claram que <L plu·asc é incorrccta e o pein-
ciplo inconvonionte. Mui.to commodo este 

(2.'5) Vejam-se CoELHO DA. RocHA, Inst. 
§ 233 ; TmXI!:IRA DE FR!i:ITA.S, Consolidação, 
art. 144 ; LAFAYETTE, Dú-eitos ele família, 
§ 39. 

systotna de critica.r. Duvido, porém, c1.de 
seja, vantajoso. 

Arts. 320 c 302-0bsorva.ções quG SG des-
fazGm por si mGs·nas. 

Art . 394 a 401 . I{[],, nas observaç-õG5 a 
cstcd artigos, lamenta vel -confttsão entre o 
divorcio romano, a vinct~lo, e o clivorcio 
canouico, ou simples BGparação de pesmas c 
de bens. Só assim se explicam as palav1•a.s 
seguintes que so referem á. sJparação por 
mutuo consentimento: «Esta fôrma de sepa-
eaç-.ão que o~ romano~ denominavam divm·-
tiwn bona gralia e que tanto concorreu l1<J,1'll. 
a relaxação dos. costumes elo povo rei, foi 
desprezada pela propria lei franceza. de 27 
de jullw da 1884 quo abrogou os art;s. 275 a 
294 do Codigo Napoleão .» 

Esta argumentação poderia ter pl·oceden-
cia si o divorcio romano e o francez regulado 
pela lei cit:l.da fossem identicos ao do P1·o-
.iecto. Não sendo, é ioutil rofutal-a . Si ha. 
perigo social em acceitar o mutuo conmn-
timento como causa do divol'cio a vinwto, 
não se poderá. dizer a mesma cousa em 
relação ao divorcio simplO'l dissolução da 
sociodade conjugal sem ruptum do vinculo 
do matrimonio. 

Seja-me licito in torcalar mais algumas 
glo:;as no texto do par-ecer note capitnlo. 
Diz-se ahi que a lei de 27 do julho elo 1884 
veiu abrogar os al't3 275 a 294 no Codigo Na-
poleão. Não se teriam assim expressado os 
illustros rola toros, si lhes occm·resse que 
entre o Codigo e a lei citada appa1·ecora uma 
outr·a a 8 de maio de 1816, de modo qtle 
seria mais conecto dizer que a lei de 1884 
manteve a abrogação dos attigos citados. 

Cita-sJ a Inglaterra e a Russia como paizes 
onrle o mutuo consentimento não autol"iza o 
pedido de divorcio, ma não se attendou a 
que essa affirmação sórnente é verdadeira 
em re!a,ção ao clivorcio pm·fcito. 

Arts . 443 a 450-Condemna o parecer a 
j?OSrluiza da paternidade, mesmo com as cau-
relas e restl'icções do Projeclo, com recci o dos 
processos escandalosos a que a lei de 2 de 
$otembro quiz pôr cobro. O P1·o}ecto attcndcu 
:mfficientemente ::í. honorabilicladc, [L pa:r. e ao 
recato da1! ütmilias, nã> permittindo rc-
ponhecimonto forçado da ptttcruidadc sinfi.o 
pm casos ospeciacs. Nã.o po<l.ia, poeém, por• 
psse fund<tmento, dcsconl1ecee : quo, perante 
p. na.tureza, biologic<nnentc, todos os fil110s 
ão igua.es, quer procedam de justas nupcias, 

quer da simples ajuntamentos fuetivos; que 
o cl'ime dos pac;; não deve ser punido na 
pessoa dos filhos; e que é profundamente 
injusto tornar o pae inacccssivol aos recla-
mos do filho pela razão uoica de ser o pae 
culposo, quando a culpa. não pôde servir de 
defeza a ninguem. 
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. SulJsistem intactas as poodC'rações expe-
didas nas minhas Observações em favor das 
quaes continuo a invocar as pl'ociosas aut3-
ridaues ele CJM:BALI, LAURENT, Ros;mNr, 
accl'esccntando agora as da DuPRÉ DE LA 
TouR c do projccto do Codigo Civil Suisso (26) . 

Arts. 483, 503,'520, 5'28, 529 c 538-Repa-
ros sem valor. 

segundo a div~rsiclacle das cousas, um aspe-
cto exterwr dLJierente; para umas, confun-
de-se com a detenção de pos.;e physica da cou-
sa, para outr,ts, não.» 

~!..depois de .uma . in~e~·essante analysc da 
felÇao econom1ca. c JUL'ldwa cht posse, con-
cluo: 

«E' , portanto, o interesse da propriedade 
. . que cleter~ina a protccção pos3essoria e com 

I. Dt1·e:to das cousas ella a. noçao da posso . Onde motivos prati-
cas fazem concetler a pl'ime'il'CJ. , o juriscon-

Art. 576-0 MARQUEz DE ÜLIVART em sua I sulto eleve chamar posse o estado das cousas, 
erud~ta monographüt sobre a pos~c (27), . mesmo quando naua tem de posse no sentido 
clepo1s de estudar este assumpto cujas sedu- natural da palavm (30) .» 
cções se apuram com as diillculdadcs que o . Em ou~ra. p~rte , resun:indo a sua thooria_, 
envolvem, depois de perlustrar a sua copio- ch~ o sab10 .Junsta alloma0: «O facto e o di-
sissimas litteratura, depois de submettcr a r~Ito!.. t al é a antithese a que se reduz a dis-
clemoi·ado exame as di vm'S3.S concepções até Üncçao entre a posse c a propriedade . A 
hoje apresentadas para dar a expressão ju- posse é o J?Od~r de facto e a propriedade o 
riclica d::t posse, chrga á conclusão de que <t poder de d1retto .sobre a cous;t . Ambas po-
vcrdacle fôra defin it ivamente empolo·ada pelo dom se achar com o proprietario, mas podem 
claro espírito de JmJRING quando ·~mrmára tamb:nn_separar-so>~ . E mais acleante : a pos-
que a posse era eccte ri01·idacle ela prop1·iedacle , se const_ttue a condição de facto 'cht ut ilização 
achando apenas que se deve ir além, e aflir- econo~mca da propnedade (31). 
mar:-é a cxte;·ioridado elo direito, o quo Cre10 que esüts refercncias são sufficientes 
alüi.s dissera o mesmo JrrERING. pam attestarem que o art. 576 do P1'1Jjecto 

Pois justamente como a exterioridade da traduz, em uma formula geral, a clou~rina 
propriedade e dos direitos considerado3 ele- de YHERING, do modo porque pareceu mais 
montares da propriedade, foi quo o Projecto a~equado a um artigo cl~ codi.go. Si, porém, 
apresentou a posse. nao paracer bastante luCida a correspondon-

Scu ponto de vista, sufficientemente escla- ela entl'e o original e a transplantação, 
recido nas Obse1·vações publicadas com o leiam- se as seguintes ap!avras do mesmo ju-
P?·ojecto primitivo, não se afasta do que nos rista : «A que principio se deve ligar a pJs-
o!Ieroce o citado ÜLIVART, quando define a se~ Ao elemc_nto em que repousa exclusiva-
posse- ct 1·elaçilo objectiva elo homem com men~e a sua 1mportancia, ao elemento oco-
a cottsa, abskacçilo fei ta da possibiliclacle nom1co . A 1Josse ~ a relação de facto entre 
Stt~j~c t ·:.va elo di7·eito que lhe ,jttstifica a exis- a pessoa ~ ~ CO_USa, hl C.HllO a determina O 
~encw (28). fim de utlltzaçao da cousa, no ponto ele vista 

Suas palavras quasi que são a repro- economico (32). » E ainda estas: «Torna-se 
clucção das do genial profes>or de Gottino·a, possuidor, segundo esLe ponto de vista, aq_uel -
jusbmentc conceituado por PrcARD com~ o le qtte poz ott fez p6r, ele facto, a wusa · em 
maior dos jurisconsultos elo seculo XIX (29) . umct posiçilo que corresponcle d p1·op1·ieelade, 

Escreve o incomparavel jurisconsulto dct c que, de3te modo, o assignala como prll ten-
Besitzville : dente á propriedade (33) .» 

«Por extcrioricla.de ela peopl'iedade enten-
do o estado normal externo da cousa; no 
qual clla cumpre o seu destino cconomico de 
ser util aos homens. Este estado assume, 

(26)CIJ\IBA.T.T , NUOVA FASE, pa.gs. 135 C seg.; 
RoBM!NI, Filosofia del cU·ritto LAURli:NT, 
Avant )J?'O}et; DurR:f: DE r.A TouR Reche1·che 
de lct 11atentitd; P1·ojecto de Coeligo Civit Sttisso 
de M. Huber, arts. 332- 347 . 

(27) La possession, apuntes y f,·agmentos 
de una nueva teoria possessol'ia, B<trcelona, 
1884 . 

(28) Op. cit, pag. 356. 
(29) Le droit pu1·, pag, 16. 

(30) Fundamento dos intenlictos p ossesso-
dos, pags. 185 e scgs. da traducção í'r<tnccza 
e 216 e seg.>. de ouLl'a por~ugucza. 

(31) Q-uestões ele clinJito civil, trad. ADUER· 
BALDE CARVALHO, pags. 93 e SOgs. 

(32) Besit::. ·v:.Ue, Jcna, 1889, pag . Ll8!. 
(31) F un(lamento elos inte1·clictos possesso-

1·ios, p. 176. CrARTURCO, Istittt~iorÍi § 43, 
escreve: Posse e um (acto co?Tesponclente aos 
cli?·eitos 1·eaes capa::es ele cont·inttado eccerd cio; 
p J,ANIOT,, Traite I. n. 936 : L a possession 
etant l' exe1·cice att fait du cl?'O :.t ele prop1•ieté 
Ott ele ses clememb1·ements ne peut s'apptiquer 
qu.'aux choses sttsceptiúles d e p1·op?'ieté pri-
vée, 
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Em Sttbstitulç:to ao :11•t. do P ?'ojeclo, lt 
Commissií.o pr.Jpõe urna formula em quo se 
r0sta.beleccm os do u~ elemon tos con JtButivJs 
da, pos.>e, segundo a t heol' ia de SA viGNY, a 
vonta(le que o Codigo Allemão rej eitou e quo 
a maioria dos tr·a ta.clistas ~ómontc reconhe-
cem, hoje, sob a sua feição abstrn.ct a, c o 
poder physico, que não sv Gcm most ~·a.clo uni~ 
rcsistento á ce.itica elo que o seu correspon-
den ~e psychico. 

O momento. nã9 compor La um estudo ele-
morado deste a.smmpto, pelo que devo limi-
t::tr-mo ás observações seguintes : 

H<t c:tso:> em que a po.5se se adqtlit'e o 
con$crva indepenclentemcn te da v untado 
do possuidor. As3im é que. o inl'ctute , quo 
ni o t om vontn.dc , pócle, não obstante, 
possui r ; o que enlouquece nem pol' i8so per-
de a posse; o 11erdeil·o, ainda ignorando o 
fctllecimcmto do heredi tando, entra n<t po.>se 
dos bens ila hemnça, desde o momen lo em 
que a succes:3ão se abre. Isto qrw. nto {t von-
tade . ' 

Com relação ao poder physico, poJcmos af-
firmétr que elle exis te em ced as casas e é 
desnecc.;sat•io ou ilnlJ033ivel em outros. 

Par..L as cousas que de ordinario se guae-
dam e podem ser defendidas, a posse impoda 
poder physicó ;· p::tra. as outt·as, não. Porém, 
mesmo p:1ra aqoellas, o pon ~o de vista do 
poder plJysico é exact9, si mplesmc nb por-
que «tal modo de de te nção constit ue, a r0s-
peito dessas causas, a fó i·ma econom ica 
nol'mal de sua 1·elação extel'ior com <t pes-
soa.». 

Um predio situado a grande distancia da 
moi·a.da do Pt'oprictaeio, os matm·iae;:; amon-
toados em ter1'eno aberto que vae sei' editi· 
c·:tdo, as arvóres coet:~.da,s CiUB ficam na 
matta p:.tra se1·em mais tarde recolhidas, e.;-
tã.o mt posse do dono, mas não sel'ia licito 
aflir·mat' que ellc tem sobre tae.s causas um 
poder· do l'ctcto a todo momeut) . 

Vê-se, pois, quCl ét tlteOl'Íét m'Lo é verda-
deü·a. 

Sií,o esta.:; as 1·azõos quo, além das exposta,s 
nas Obse? .. vações, agora me occorrem em 
apoio cl<t dout1·ina possessor ia do Projecto. 

Art . 607-J<í fo t·am respondidas as ob:>er-
va.çõcs feitas a este ::trtigo. 

P1·op riedade. «Fôl',t de nHis valor pratico 
escrever dominio», insinua, o paeecer na pri-
meira ediçã.o. 

Reparando, porém, os seus autol'e.l que 
sob a inscl'ipção-prop1·ieclade, h a. via dir0i-
tos intellectnaes aos qua,es repugnaria. a 
qtmlificaç.'í,o de clominio, na segunda edição 
deslocam·o r epat·o parn. o capitulo II, e di-
zem: Fôra de mellwr ef{eito p1·atico escrever 
domínio. Nem com a. cor1'ecção se tornou 
mais valiosa a ponderação . Que eJfcitos pra-
t icas se acharão ligados á expressão domi'nio 

immo,reH -Poi'que se podm·âo ou ;,erão, Pl'e-
j Ltdicado ', com a dicção- p :opricJade ·. im· 
movel ? . 

Ai·t. 619-E' clal'a a dou trina elo Projeclo. 
A propl'icJadc movel adquire-se p:lla ttadi-
çií,o e a 'itnmovel -pela insci'ipção, que é con-
side;·ada um:t tra.diç:i.o solernn e (3<!). Ptolm-
zera o Pr.~ject:J primi Li v o, de accordo com _ as 
exco llontes refl exõ.Js do Dr. DlDBW, quo a ll1-
scripçi o do 1;egis~ro pt'Jilial constiLnissc pro -
va dJ dominio , mas á commissão r ev isora 
nomoada. pelo Governo pareceu que não os-
ta vamos sufficien'>0mcn ;c a.pparolilados p:trn. 
acceitacão immedia ta dcs.oa refo ~·ma, em nos-
so rcgin1en ele pl'opriqda.de immovcl, e fui 
mant ido o pf'incipio do direiLo vigJ rGe, se-
gunclo o qua l a, inscripçií,o induz apanas a 
prcsmnpçio do domínio. 

Qnalctucr do ; dous moioJ de ve r encontra 
apoio em ln:ts ra3ões de Ot'dcm juriclica e 
cconomic::t. O mo;mo, porém, acl'ediGo que 
se não possa dize1·, em útc J do dirJito pat rio 
( quCl é o ponto c.Le v.i .;~'' do p;l.l' 0CCc' ), ela do~l
t ,·ina cxpos tn. pelos crtt ico ;: « O dommw 
adqure-so , isto é, é c.Jdido polo ant igo pl'o-
pl'ieto,t·lo pot' cscl'iptura pubLica ou par -
ti cuJ.a ,· nos c:tsos om qu J es ta é p Jrmittida . 

Ha, pol'tanto, defeito na r Jclacç:ão do al'-
t igo e mesmo na doutrina, etc.» . _ 

Nií,o ha, qu·Jm ignol'e qu'J o systema do dl-
1'<1ito patl'io é o m'J~mo do diru ito romano, 
seg~mdo o qu~l- tracl:iti01~i~us et usucapioni-
bus non nucl~s pact1s dommta r erwn t?·ansfe-
?'W1tttr ( Cod. 2, 3 I. 2J )- E sendo a tran-
Scl·ipção a tradição solcmn ; , segue·s:l que é 
boa. a clout :·ina de LAFAYETTE, quando a(~ 
fit' lXta: «No esta.do actual do diraito civ il!, a 
tra~llç'i:o c a tL'.J.IBCl'ipção sã ::J os dois factos 
cxt3t·nos de que a lo i fa:: , em gJml, depender 
a t11ansmissao elo clominio » ; o mais acleani;e: 
« o p-enio inv,; ntivo do le_gislador c~·Jou um 
novp modo dcl transfui'JHCia elo domuno c de 
s o u~ direitos c!cm J nf;t~l'0S: -a tmnscl'ipçtío 
elos tit ~1 los de acq~tis·içao c m r og istrJs pu-
blicps » ; o mais adJantc: «Entre nós a traJ:t-
scrlpção é hoj J modo legc! l ele transferencw 
do c(onúnio S,Jbl'J O.l immoveis _(36) »;. C, fi-
IHlmonte, « Ante:> de prcenclud. lt a form:_t-
lid1f].e d 't tl'anscripção do titulo de tl'a ns-
mis:Jão, o clominio sob1·e immoveis não p<t~SJ. 
!lo <tlienantc para o llüqu.irentc.» (37) 

Nas mcsmrts idé.ts abuncl_a o illustl'c Dr. DI· 
Dum, clizen1lo que a tr.mse1·ipção op:;nt a vtt-
l iüarl.c d ts dos locações do dorninio e qu:; , sem 

(3.4) LAPAY I':TTE, Direito elas cattsas § 48, 
DlDIMO, Direito hypothecar·io, n. 2'20. 

(315) DIDIMO, op. ci t. ns . 199 e segs. 
(3\3) Di?'eito das causas, § 43. 
(37) Direit;o elas cott-sas, § 48 . 
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oll a, a f,l'!.tn;:;lação do domínio dos immevci.::; 
não se cffcci;ua ontr ü as parte:<, porq ue, 
« segundo a expres:n dispo:>ição do rti·t . 234. 
<lo decreto n. 370,de 2 de maio de 1890, a.ntes 
da t ra n ::c~' ipr;ãó apenas ex iste, entro n.s par -
tes , um s imples contr;ccto , o, não sondo a 
Cjnvenção meio do trans fo :·ir rt pl'opeicchdo 
no nosso direito, a conscquenciu. é que aos 

. osti pu! anto.> apcn11s a- sis tem os direitos pos-
soaes que docol'l'ern . d ~ts con-vonçõ ;;s , não o 
<ltrcHo de peopl'icda.da , que exige a tradição 

· ela cour;:t . » (38) 
O P 7-ojecto não ost:J.vrt adstricio a manter 

o direito actua l, po1· isso as increpaçõos, si 
tivessem fundamento na. loi patria, passar-
lho-hiam á d istancia·. Mas rlão IJóde a com-
missão ela. Faculdade Livre invocar a mc.>ma 
excusa, c ha. de reconhecer, rqflcctindo me-
lhor, e:;ton certo, quo a t r adiç>ão elo nosso 
direito foi respeitada pelo PnJ.fecto, que 
tomou por guia, nesta· parte, os dois trata-
cUstas ac·imit invocados. ' 

Art. 62,1- Este artigo suj eita. á inscripção: 
lo , as sen tonça.s proferidas nas acções 'di-

visarias, das quaes r esulte ccs.;;ação do estado 
do communhão ; 

2°, as sentenças quo, no:; inventarias e par-
tilhas , adjudicam bens do raiz para. paga-
mento das di vidas da hera.nçJ. . 

::Jo, a aerema.tação em pr,l.ça publica e as 
adjudicações. 
. Defendem o Projecto, quanto aos dois ul-

t imas numeras, as palavras de LAFAYETTE, 
rcforindo-se aos actos ju~iciarios excluidos 
çla tr:mscripção pelo r egulamento li y]lothe-
cario : «uma tal exclusão não o.;tava na lei. 
E' uma mor a crea.ção do decreto, contrar·ia 
·w t exto dtt mes ma lei e incompatível com 
a r azão dclla. A lei sô dispensa da formali-
dado ela transcripção os actos cattsa 17w,·tis . 
A arrematação, a ttdjudicação são actos entre 
vivos - nos quaes o juiz representa. o alie-
nante. Si a carta do areematLLção ou de adju-
dicação não é teanscripta,, o cx·ecuf;ado IJótlo 
i lludir a. boa fé do terceiro e fl'audulenta-
mento vender o predio já aerematado e 
adjudicado :-fraude que o registro é desti--
nado a. preve nir. » (39) 

QuanLo ao primeit'O numero do artigo, 
defcncle-6 proficientemente o Dl'. Du)IMO. (40) 

Accrescenüt o pa r ecer quo a presente 
secção do PnJjeclo é lacunosa, comp:uando-a 
com a loi liypothcca.i'ia, ar·t. 8° c o reg-ula-
mciléo de 2 de maio de 1890, arts. 233 a 2:56 . 
Do co nfeonto so nota quQ o p,·nj ecto, nesta 
parte, não falia <la inscripção do doto, pela 

(38) Di7·eilo hypot.ltecm·io, n. 222. 
(39) Di7·ei to elas causas, iS 50, no ta (4) 
( 4.0 ) Direito h1jpotheca1'io1 n. 2~2 . 

ra.zão obvia de que osUt expondo a. traus 
missão dit propriedade. Será essa a. preten-
ditla la,cu n a ~ ! 

Como é fac il criticar ! Mas em que cipoa l 
não se deixa emmaranhar quem se entl'cga 
á mercê dessas facilidade·· ! 

Art. 68G, § 2° -A CJmmissão ~onfnnde 
abandono com prescripção ou, .ao tes, com 
usucrtpião, causas muito dHTer entos. No aban-
dono , o titul:ir do direito despoja-se volun-
taria. e cxt)nsivamenté; na umcapiiio a 
posse, m antendo-se por certo ewaço de 
campo, t eans í'orma-se em propriedade. 

Art. 691 e seguintes - Não Yejo necessi-
dade de oppor emb:Lrgos á critica, evidon-
tcmont 3 deb >l . Noto-s3, entretanto, mais estit 
contradição. Tratando ela. hyp :.>t heca., asscvom 
o parecer «que um codigo não é objecto do 
r cgula.T):lento e é, a ntes, elle m esm o, a lei 
regulamontal'» . Não muito a.de:1ntc é outr:1 
a. br·is:1 que sopra e outra a direcção quo 
toma parecer, opinelndo que o · pagamento 
por consignação é mate?· ia de cUre~lo p1·oces-
wat, pelo qtte e o regulamento commercial o 
não o cocligo a lei que SJ occupa. da especie. 
Do modo que, no pensar da Commissão, o 
pagamento por· consignação em direito civil 
oJferece objecto p :tra alguns al'tigos de rc-
g~lamen to, mas em direito hypo thecal'io 
uao In ca~os p 1ra. isso. Alli , porque certas 
disposições de c3 r acter r egulamentar não 
ficam bem no Codigo ; aqui, porque ni1o h :1 
disposições rrg ulamentares que sJ devam 
reservar para. leis annexa.s ou acccssorüis. 
Todas hão ele fazer parte integrante do 
Codigo! 

III-D::,.eito elas obrigações 

Silo de relevancia minima as observaçõeJ 
do parecer em ref.Jrencia a c.1t rt parte elo 
Projecto . Desta,carei, não obstante, dois dos 
1·eparos foit.os. 

Art. 279- Prohibc o P7·oj ecto que os pa is 
comprem aos fi lhos, porque: ] o, a autori-
dade paterna o o dever do l'Dspc ito c obedicn-
cia do filho não pcrmittem quo essas pessoas 
b nlmm a ncccssaria libordade de de termi-
nação, que é a b:tse psycholog ica das con-
venção,; ; 2°, a compr11, da mos ma fô rma quo 
a vcndtt, pôde ncobcrtae um.a doaç·.ão, e não 
hrt razão suffic;cntc para l'omper-so, Inste 
caso, a unid::ule conceiGua.l do contra.cto do 
compr a c venda. 

Insolvenc{a- Impug na o parecer a insol-
vencla ciYil, sob o fundctmento de que o co-
digo c 'vil a llcmão não julgou prudente com-
prelundcl-a nas s11as disposições. Esta raziio 
não proccrlc prn·a quem sabe quo,jULrtamonto 
com o Codigo CiYil Titclcsco, onteou orn v i-
o·m', no Llitt l rl.o janeir~o de HlOO, a. l ci rlc 17 
dr;J maio de l 8Dt> que, p recisctmontc, tem .por 
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objecto o concurso creditaria ( Konku,zor-
dmmg ). · 

Nas minhas Observações disse alguma causa 
em justificação da inclusão desta ma teria no 
Codigo Civi l. Não ha necessidade de repe-
tir-me agoL'a, 

IV - Direito das successões 

- creações jurídicas, equivale ella ao que 
outr'ora se chamava na escola- creações da 
lei civil. Verdade é que hoje ninguem mais 
se preoccupa com esta distincção de insti-
tutos de direito natural e ·de direito civil. 
Mas, si não é isso, não sei o que possa ser. 

Por outro lado, invoca o parecer um pen-
samento profundo do preclaro CIMBALI, se-
gundo o qual o fundamento jurídico do di-

Os vm·.:;ados pt'ofcssorcs que relatam o pa- reito successorlo encontra sua justificação na 
reJer a r1uo agoril. appenso estas notas em ordem social, na continuidade da vida da 
pl'ol do Projec/.o de Cocligo Civil, antes para humanidade, através da cadeia ininterl'ttpta 
dcsaggl'avo da justiça, da qual se mo afigura de gerações, o na' continuidade no goso dos 
que andou arredio o parecer, do que para bens necessarius á conservação e ao de.>cn-
illibar o Projecto das notas de incorrecto, volvimento progressivo da propria vida. 
lacunoso e imprestavel com que desapieda- Sendo assim, a succeBsão é uma creaçlío 
damente o fulmina1-:.:, - os versados profes- jurídica por seu fundamento e por seus fins, 
sores, ia dizendo, attribuem a RoussET uma causal e theologicamente, natural como a 
asserção que, duvido muito, tivesse sido que mais o fôr. 
emittida pelo illustre autor da Sciencie nau- Natural, no unico sentido em que se pôde 
velle des lois: um codigo não é um livro de admittir o termo para adjectivar uma insti-
direito. Que um codigo não seja um livro de tuição jurídica, porquanto, sômente aquelle 
doutrina comprehende-se, e é noção acceita, que não esclareceu o espírito pelo estudo da 
mas que não seja um livro de direito nin- lüstoria, observa o excelso YHERING, pôde 
guem dirá. manter-se na illusão de que a natureza depoz 

Art. 1908 - Define-se herança neste ar- no coração do homem os principias superio-
tigo por mais de um motivo. O primeit'o é res do direito. A natureza, continúa o jurista-
justamente a necessidade de fixar-lhe a no- philosopho, não se fez a direc~ora do homem 
çã.o para que se não confunda com success1to. no domínio do direito, como em nenhum 
O segundo assignalar que o direito ·patrio outro. Deu-lhe as necessidades, que sempre 
nã.o conhece os legatarios universaes, resi- o

1
atormentam, e a intelligencia, que o au-

duo do idéas desapparecülas si bem que ainda xi.lia a encontrar os meio.> de satisfazel- as. 
não expungidas do direito fL•ancez. O terceiro El assim que ella faz surg·ir todas as insti-
é affirmar nm principio geral do qual a lei tuições humanas (41). 
cx~rahc consequencias em seguida, e ainda QLw será, então, 0 que se deve entender 
mai~ numerosas ha de extrahir, por certo, a ppr creações jurid'i.cas, na phrase do parecer~ 
jLirisprudencia, si o art. 1908 do Projecto se 
cr·ydtalizar em dispositivo do futuro codigo O art. 1904 do P?·ojecto re.Ja assim: « ~ 
civil brazileiro. · S\ICcessão abre-se pela morte do autor ela. 

Art. 1904 _Pretende 0 parecer que é h~rança e no logar de seu ultimo domicilio». 
defeituosa a locução _ autor ela herança, O momento em que o logar onde se abre a 
embora reconheça que, em mais de uma mo- successão estão claramente indicado3. E quo 
nographia e em trabalhos de recente data, a ind~caç~o desse lagar s~ ref~re aos nacio-
se lê_ pela morte do autor da herança, naes e o?wso a9cr~scenta~ '· po1s que o tmpe-
quando so faz referencia ao de cujus. _ r,to d~ lCL tem hm,ttos_ pohtiCos aos quaes tem 

Esta confiasão poupa-me 0 trabalho do de forçosamente se 01rcumscrever. 
transcrever trechos de civilistas dos mais Isso, porém, não parece indiscutível aos 
ogregios que puzera.m em circulação a con- r13l~to~e~ do parecer, e, para da.re~n fórma 
dom nada expressão. Em sub.3tituição o que ma:1s mt1da a_o s~u pensamento,,p~opoe~ o se-
se propõe ~ O peregrinismo - de cujos ~Não gumte sub3tituttvo ao mal recllg1do artigo do 
terá o Co digo Civil Portuguez autoridade Projecto. 
Sl~fficient~ em n~ateria de li~guagem juri- Eis o modelo de redacção jurídica: << A 
dtca ~ PoiS repet1das vezes ah1 se encontra a successão da pessoa natural abre-se por sua 
dicção taxada de incorrecta, como se pôde porte, sendo regulada pela legislação vi-
ver nos arts. 173_7 e 1738. . &ente no lagar de seu ultimo domicilio, 

E porque se nao deve dtzer- auto1' da ~uanto aos nacionaes, c quanto aos ostran-
herança? P~rque, pondera a Commi~são_ da geiros reg~nd_o a disposição tlo art. 37 do 
Faculdade L1vre, « es~a é uma creaçao JU?~: - titulo prelimmar .» 
cltca (~), depende da lel, como tambem o sao · 
a hypotheca o o uso-fructo ». Esta razão é 
ele uma obscuridade perturbante. Si. percebo - (41) liistoire clu developpem.ent dtt d?"Oit 
o que se pretende significar com a expressão rromain, trad. MEULE.NAERE, pag. 17 . 
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Hão de me permittir os illustrados mestres 
que externe alguns dos reparo.l que a leitura 
deste trecho me suo·gere. A successão da 
p essoa n&tural. Era ~este caso inutil o epi-
thoto nattwal, porque as pessoas juridic<uS, 
em rigor, não morrem, extinguem-se e dis-
solvem-se, como se diz na parte g·eral do 
P1·ojecto, e porque o destino ulterior dos 
bens da pessoa jurídica cxtincta não iHlp::Jrta 
devolução por direito hereditarie>. 

Sendo 1·egttlacla pele! legislaçlio vigente no 
Zoya1· elo seu tdtimà' domicilio, qtwnto aos na-
cienaes. A lei reguladora da successão dos 
nacionaes não varia segundo os domicílios, 
porque, si estes estão situados dentro do 
territorio nacional, sobre tedos elles domina 
uma le1 sómente, não ·existimlo um direito 
herellitario para. Manicoré, no Amazonas, 
outro para a Capital Federal, e outro para 
S. José ele Tocantins ; si estão sit~1ados fóra 
do paiz, essa parte do artigo diz a mesmis-
sima causa que a segunda; pois que o as-
sumpto fica subm.ettido aos preceitos do di-
re'ito internacional privado e, portan 1;o, ao 
disposto no art. 36 do titulo preliminar. 

1!.,' qtwnto aos extran gei1··os, ?·egenclo a elis-
posiçtío do art. 37 elo titulo p1"etiminar. 

Nunca houve phrase mais inntil em ar-
tigo de lei, l)orguanto, si o art. 37 do titulo 
preliminar tem alguma significação, es>a 
não póde ser outra sinão a soguin~e : a suc-
cessio do oxtraugeit·o, que fallec3 no Brazil, 
abre-se no ultimo domicilio do fallecido, 
isto é, no domicilio que esse extrangeiro 
tinha no Brazil; a successão do brazileiro, 
qne f'alloce no extratlgeiro, abee-se no do-
micilio quo esse braziloit•o tinha no ex-
trangelro. 

Continua,ndo neste tet•reno, a,vança o pa-
rocOl' que o art. 37 do titulo preliminar 
nece~sita de um complemento que, em parte, 
é inteiramente deonecessarlo, e, em p::tl'te, 
do todo extranho ao assumpto p::tdicular do 
art. «A succes~ão legitima ou testa,men-
trtria (diz o a,ltudido complemento, repro-
duzindo o art. 8° das disposições pralimi-
nares do Codigo Civil italiano), quer quanto 
á successão peopria ( 42 ), quer quanto á 
quota hereditaria, bem como á validade in-
teinseca das dLsposições da ultima vontct.-
de, são regulados pela lei da nacionali· 
dade daquelle cuja successão se a.bee ( 43 ), 
quae.>quer que sejam os bons e o paiz em 
qLte sejam.» 

O art. 37 do tLtulo preliminar regula 
sómente a successão legitima. o contém 

> ( 42) Sia quanto aU orditle de snccodor cliz 
o legislador ita;liano. 

{ 43 ) Delht eui oreclltd, si. tratta. 

tÍ.1do quanto se encontra a respeito no citado 
artigo do Codigo Civil Italiano. A ordem ela 
successão e a quota hereditaria ahi se 
acham claramente submettidas ao imperio 
da lei nacional, pois que o ar.tigo diz: «A 
ordem da vocação hereditaria e o direito 
dos he rdeiros llgitimos regulam-se pelo 
direito nacional da pessoa de cuja successào 
se trata.» 

Si nada dispõe sobt•e a validade int~:insccct 
elas disposições elo ultima vontc!cle, é simples-
mente porque foi roset,vado esse as.>umpto 
para o art. 38, onde se lê: «A fórma do 
testamento é regulada pela lei do logéLr em 
que é feito ; e a substancia pela lei nacional 
do testado,-, vigente ao tempo ele sua morte». 
Si deixou de referir-se, como o Codigo Ita-
liano, á diversa natureza dos bens, foi por-
que, submettendo a successão a uma lei 
unica, a da nacionalidade do hereditando, 
nenhum applicador da disposição poderia 
f<:1.zer distlncções para submet&er os mo-
veis a um pl'incipio e os immoveiil a 
outro. O legislador italiano, vindo inau-
gurar um principio novo, vindo oppor-
se éL corrente da doutrina dominante no 
tempo de sua promulgação, querendo mos-
trar que se afast:l. vw do seu modelo fran-
cez, tinha razõ es para accentuar bem esse 
ponto, porém nem subsistem m:tis esses 
mo ti vos, tendo a, doutrina neJtes tl'lnta 
e ssis annos que se seguiram ao appa,reci-
mento do Codi.go Italiauo corrobomdo o pen-
samento alli consagrado, nem o legi~lador 
patrio está collocado na posiçâo do italiano 
de 1865. 

E assim silo feHas em geral as criticas 
deste parecor. Não é sómente o ponto de 
vlst_a quo é falso; u·}nuncia.m leitura pouco 
atGcnta da obra ct•iticacla. 

Art. 1906-E' preciso rder o artigo do 
]JJ"ojecto : «Si o fti.ll ocido deixar conjt•ge 
meieiro, com quem estivessCJ·. vivendo a.o 
tempo da morte, será este mantido proviso-
rü~men te na posse e administração dos bens 
communs até <i. par'tilh:;t.» Attenda-so bem-
CONJUG'E MEIEIRÓ, Bl<:NS COMMUNS. Veja-se 
agora como dissertam os críticos : «O . 
gran(le Valasco, c. 6, 84; Menezes, Pratica • 
elos juizos divisarias, e Ramalho, Inst. o?·pha-
nologicas, ostabelecem e elucidam a regra, 
geraLmente seguida pela jurispmdencia bra-
zileira, do que não é a mulhee cabeça elo 
casal, quando o seu casamento é segundo o 
regimen dotal, e os bens se na:o communicam, 
sal v o expi·essa estipnlação em contrario no 
proprio contracto ante-nupcütl. Entretanto, 
essa, mulher devia viver com o marido ao 
t Gmpo ele sua morte e, portanto, segundo 
a rcg-ea do art. 1906, devia ser cabeça 
de casal e invcnt:.trianto elo ele cufus ».Não é 
pu.smoso este modo de celtical' ~ ! Sará pos-
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sivel que os críticos tiveosem lido o artigo 
criticado~ 

Proseo·uindo na su11 bizarra dissertação, 
accresce~tam os relatores do parecer : « O 
J'?·o.fecto diz que . o dominio o _POSiie ela. 
herança se transmrttem ao h..crdmro desde 
a. morte do de cujus. Ora isto não é cxaçto, 
pois ao herdeiro só compete domínio sob1:e 
a quota de bens que lhe cabe em p11rtt-
Jha, etc.» Eu perguntaria aos censores 11 
quem cabe 11 propriedade dos bons ll ore-
ditarios duranta a indivi~ão, isto é, .no es-
paço ele tempo que ~edeia entro a morte ~o 
hereclitando e a parttlha ~ Pcrgunta.r 11 mm~ 
si a successão não é modo de adquiril' a 
propriedade, e si a part!lha não ? ?imples-
mente un r·.do dcclaratrro dos d1reltos dos 
herdeiros. 

A sncccssão, realizando a translação da 
propriedade e dos outros. direitos tt·ans-
müt'ivei:; , torn a. os herdmro::; conscnllol'CS 
dos bens cl11 hmança, dc~dc o momento d.a 
abertura da surcessão. Este estado do com-

munhão de indivisão, cessa com a partilha 
que singulas 1·es singu.hs hereclib1ks adju-
clica l. 

Não lta necessidade de prolongar m_ais 
esta respor;ta. Julgo i;or pos to em Juc1do 
relevo a sem razão da crHica. Tem ne-
cessariamente o Prnjecto muitos clofoii;os. 
Não foram indicados' pelo parecer da Fa-. 
cuidado f:.ivn', mas a reflexão, o estudo, 
a competencia c a boa vontade do Con-
gres.;o Fetlnral hão de sabe1' expungil-os, o 
eu tenho fé arraigada e firme de que, 
sobre esse modesto alicerce, ha de a Re·· 
publica erguer a solida e .vasta construcç~o 
de nosso direito civil codificado, porque nao 
soffre o anceio de que é presa a conscie11cia 
jurídica nacional q'ue mais uma vez acUo-
mos a rnalização des,a nobre Amprcza, 
confessando-nos impotente1:> pm·11 bom con-
duzil-a.. 

Rio de Janeiro, 14 d J agosto do !90!.-
Clovis B evilaquc1. 



PARECER 

Faculdade Livre de Direitd do Estado 
de Minas Geraes 

A commi:;são encarregada pela Faculdade 
Livre de Di t'ei to do Estado de Minas Geraes de 
emittir paeecer sobre o Projecto de «Conmo 
CIVIL BRAZILEIRO», elaborado pelo illustra-
do professor Sr. Dr. Clovis Bovilaqua e re-
visto por uma commissão de jurisconsultos, 
sob a presidencia d0 Exm. Sr. Ministro da 
Justiça, apresenta, em synthese, o resultado 
dos seus trabalhos iniciados em 28 de fe-
vereiro e encerrados a 30 de junho do cor-
rente aono, como consta das actas de suas 
sessões. 

A commissão re3olveu remetter ao Con-
gresso Federal o trabalho já feito, que vae 
até o art. 575, ultimo do Liv. 1° da Parte 
Especial, esperando completar o seu estudo, 
si 1br, porventura, dilatado o prazo para tal 
fim conceilido. 

Não entrou a com missão na analy.:;e cri-
tica da cla~sificação das matcrias adoptadas 
pelo projccto. 

Todas as classifica~ões até hoje propostas 
teem tido impugnadores ; nenhuma. se pôde 
considerar extreme do senões. 

A do projecto é, em regra, . acceitavel 
c, acceitando-a, a commissão cingiu-se ao 
trabalho de revisão, para emittir o seu 
parecer. 

Nessa revisão, não pretendeu ella fazer 
obra dotrLrinaria, aliás descabida, mas 
ateve-se ao ponto de vista pratico das re-
lações de direito que o Codigo Civil virá re-
gular. 

Com estas ligeiras explicações, }:lassa a 
commissão a expor, do modo synthetico, as 
observações que lhe suggeriu _o projecto e 
quo são as seguintes: 

Vol. II 

-
'ri'l'ULO PRELIMINAlt 

Art. i. o Parece maís conveniente adop&ai1" 

se um prazo unico e uniforme para a 
obrigatoriedade das leis, em todo o ter-
ritorio da Republica. 

Assim deve o artigo SOl' l'edigido da se-
guinte fórma: 

«A lei promulgada na fórma da Consti-
tuição, si ncio (w;a1· outro p1·azo, se?-à 
obrigatol"ia qua?-enta e cinco dias dapois 
de publicada na (olha otficial elo Gove?-no 
da UniciO.>> 

Art. 2.• De accordo com a emenda ante-
rior, deve ilizer-se; «o p1·azo» e não «oS 
prazos». 

Art. 3.0 A segunda parte deste artigo é 
desnecessaria, pois apparenta abrir umél! 
excepção quando nada mais faz do quo re-
petil' a regra. Convem supprimir a dispo-
sição referida ou substituil-a por um preceito 
que seja consequencia da regra estabelecidéli 
sobre obrigatoriedade das leis. 

Para tal fim satisfaz ~ disposição, ligeira-
mente modificada, do art. 4• do PRomeTo 
NABUCO: 

«Os actos e factos jurídicos, que occor-
re?·em ent?-e a publicaçtto da lei nova e 
o dia em que ella tivm· forço. obrigator:_ia, 
serão ?"egiclos pela lei ante1·iot· .» _ 

Art. 4.• Devem ser supprimidas as pala-
vras « ou a sua occultaçcio», que se encontram 
tambrm no PROJECTO BEVILAQUA (art. 4°) 
e no PROJECTO CoELHo RoDRIGUES (art. 4°), 
onde teem razão de ser, pelo systema pol' 
elles acloptado para a publicação das leis. 
Desde, porém, que <t Commissão Revisora 

H 
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a.dop l:u u otttro sy::; ;ema, ::t hyputltese provist:t . cional» , ctc-:roseentanclo-so dopJis destas pa.. 
narpwlla .· p;:tl<tn\tS nã.o póde \er itica1·- se: I Ju.vras «e na fiJ ita deste na Capt:tal Federal». 

J\l' t . 5." A ser mant td o este al'C1go, convtt<t 1\rGs. 27 o :28 . E' preferivul adopta r-so 
clocl<ti'tH' de modo expi"es~o quaes as leis 1 cornu uni co pt•incipio· regulador do regimen 
1uc po1' sua nat ul'cza rcti"oagom . P<H'<~ esoe de bons no Ci.l.samento-a lei nacio nal do 
rim, sati::;f<tz a disposição do art. 8° do marido, como fez o GontGo Ctvu" Pm~TLGUEz. 
PtWJJWl'O FELIClO nos SANTOS: As multiplas o complicadas questões a que 

«A cl·isposiçiío elo artigo anteceden te ncío dá lagar o estabelecime nto do regimen de 
comp1·elwnde: bom, li e accordo com a lei üo priweiro do-

i. o ;1-< leis consti.t,,:cionaes ou políticas; 
2." Jls leis qtte ·1·c.r;u/.am as condições de · 

Ct,plidao para os ccwgos publicas ; 
3. 0 As le~:s de o1·grul!:~aç<Yo judiciw·ia 

e ele competencia cidt ou c·riminal ; 
4. 0 As leis rlo processo; 
.'5. 0 .tis leis ·intc1·pretativas ; 
ô. o As reis 1Je1wcs que mocli(icwn uma 

pena mais severa ou derogam tt.ma cT·i-
m;:naliclade previsto por lei a.n len:or; 

7. 0 As leis quG dc·rogam leis f'aw lta-
iivaõ: 

§ 1. 0 1Ytro se enlcnclem por leis inkr-
)JI'clativas as le1:s co·1Tectivas ott rect. i(ica-
tivas . 

' ; 2 .0 As leis inlerpretati·va 1uTo al-teram. 
o· e(f'eitos do caso j!tlgctclo e da tmns-
acçtío ». 

A r G. 6. o Aclopté~da ~• emenda aclclitiva 
unterior, ucvo sol' suppelmido e.,tc urtiga . 

Nét hypothcso contrar·ia,, por motivo do 
molllodo, dov m ser invertidas as propo-
siç-cs cluste ar tigo, de mo(lO ·~ collocar-se 
ern primeit·o logal' a rogect c em segundo a 
excepção . 

B~t::t obset•1ração applica-se ét muitos ou-
teos <tl'tigos elo Projccto, aos quaes fimt de~de 
já. extcn~[va. pa.l' t~ evikll' 'iouwls repetição . 

A1·t. 0 .0 Parece dispensavel a. clisposiçiio . 
Art . lO . D,vem Sel' snppl'i.micli1s as pa-

Javeas <<Ot~ din:otamcnte» que .~6 sorvil"ão 
parcl abusivas intorpret:tç.ões e clifficulchtdos 
pt·<1ti a . . 

Art. Hl. Convem, nesta <1rti"O, para maior 
clareza, um<t indicação remissiva aos 
<trts. 60 c 61 da Parte Geral do projecto . 

Art. 20 . Pelo mesmo motivo, rtevc este 
·1rtigo fazer remissão ao a1·t. -9 1 da Parte 
Coral do projecto, qu anto ás pe. soa' juri-
tlica e trt\ngeira . 

Ar&. "'2 . Deante do texto expl'e o do 
tU' . 7· , § 4" da Constituição Federal, pelo 
qual <.<a. Republica 'ó reconhece o casamento 

ivil», paeece conveniente dizer·SC ,~fónna 
o1:uil.» em vez de «f'ànlW legal-», que pócle 
compr · ltender o~ cttsa.mcnto religio o que 
sejam, porventura., legalmente reconhecidos 
pelos paize e. trangeiros ; faz ndo- e indi-
e<tçoã.o 1·emi, iva ao citttdo artigo d<t Cousti-
tuiç?to F deral. 

AL't. 23 . No§ 1° t; nccc sario prever o 
caso do nfio ter lt<tvido <Wfl.imo (Lomicilio na-

mic ilio, bastam para aconselhar a r ejeição 
deste svstema. 

As r<tzões em contrario á ttdopção ela lei 
nacion al do mat' ido não IJroceclem parn. o 
regi.men do::; bens, como não pl'oceclet'am 
pat·a sJr ella a aüupt<td<t qua.n to aos e1t'eitos 
civis elo C<Ls::tmento relativamente éL pessoa 
dos co nj uges (Peoj., art. 2ü). DenMis, a 
adopção d<t .l ei nacional elo ma.riclo tom 
a vantagem uo csta.belccer umtL rcgr<t un tca, 
de <~nte·mão co~· ta, ao envez cltt dua lidade 
co n ~ag r•acln pelo projccto e dtt incor teza do 
regimen, dcpondcnto elo ostabolecimento do 
pnmcit·o domicilio conjugal. Devem , pois, os 
<~ l'tB. 27 e ~tl ~Ol' substHutüos pelo seguintes: 

« o 'l'dghnen ele bens en t·re os conjttg3s , 
na a11senc·ia ele pactos cmte-mtppiaes, serd 
·regttiaclo pelct lei naâonat do 1'JW1 'iclo.» 

Art. 32. _E' prefut'ivel redigi!• este artigo, 
com r01mssao aos al'ts . 57, 5tl c 60 a 63 da 
PAHTE GERAL do Projeclío, pela fót'ma 
segL~into : 

«Os bens mooet:s (arts. 61 a G3) stío 
regulados pela lei pessoal elo propn:eta-
·rio e os imrno'Veis (arts. 57,58 e 60) pela 
le·1 do lagar de sua s!i'uaçcío . » 

Art. 3'1. A reclacção do PRomeTo BEvr-
LAQUA (aet. ::!5) é mel l10r. Não ll a razão 
p~lt~ qual os eH'eitos das obt•igaçôes conven-
cio~tacs elevam ser t:egulados pela lei do 
lagar da execuç:ii.o e não pela do logae da cc-
lebl'a,ção dos actos que as oelginarom. 

Deve ser, po1·tauto, restabelecida. a dispo-
$lçâ,o do ret'eriLlo Projecto om subseituição á 
d ·s~e artigo, conserva,nclo-se a sua pMte 
fin<,.l. 

I'rojecto Be~:ilcrqua 

.A,rt. 35. As obrio·a-
ÇÕOiS convencionaes, 
asim como cts quo se 
OEi.;sinan: do doclarl1.-
ç os umlatora.es da 
voatade serão regu-
.la..!lrt' : 

. a) em wa substan-
da e efteitos, pela ld 
do lagar onde forem 
cel(3braclos o·· actos 
quq as origincuam, 
salyo esLipula~,lã.o em 

Projecto ;·e'Visto 
Art. 34. As obriga-

ções conveucionaes, 
assi m como as que ~o 
originam de declar<t-
ço.ã.o u n i 1 a t e r a 1 dt~ 
vontade, serão regu-
lada : 

a) quanto á wa sub-
stancia, pela lei elo 
logar onde foram ce-
lelJrados os actos que 
ag origin<>ram , salvo 
csti11ulação em con. 
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contrario, oO'ensa. n.o 
cl irei to nacional dos 
pa.ctuan tes o á ordem 
publica; 

b) emquanto ao mo-
do de stw e:~;ecução , 
pela lei do logat• onde 
se cumprirem., 

trario,orrensa ao di-
r,'ito nacionat dos p:t-
ctuantes ou á ordem 
publica ; 

/J) quanto aos seus 
e(('eitos e ao moclo de 
execuçii'o pela lei do 
logar onde se cum-
pl'íeem . 

Soguil'ão, porém, a 
lei bra;yileira a.s obri-
g<~ções llUe, pelo seu 
objecto só no Beazil, 
l'ot·em exequivcis . 

ArL. 37. A disposiçã.o deste artigo pócle 
comprehendor casos de ordem de successão e 
direitos de het·doircs, que fi1·am os pl'ioci-
pios demoer<tticos de nossa legislação ? Set•á 
aclmissivel, por ex3mplo, a. constituição de 
vi nculas 1 Si a, lei estrangeira excluü· Iter-
doil'OS pOL' motivo religioso, to:·á. <tpplic<tção 
no Brazil ~ Si o fizer· pot• mo ;i vo d<t tic<.·ão 
da. morte civil, serei. exequivel no nos:o pa,iz ? 
Certo que não. 

A' pt'imei•Pa. vista pa,recerci. que estes e ou-
tros casos semelhantes podem soe abandon::t-
dos ao domínio da dontrin:J. o da jurispru-
dencia, que saberão determinar o que é 
contrario á -ordem publica, aos bons costu-
mes, á soberania. 

Cumpre, entt·etanto, não pm·dee de vista 
que os a.utores, mesmo os de mciiLOI' nota, 
enc<J.ram sob peismas dill'eren~e:s o mesmo 
caso, a mesma. questão. 

E' indubitavel que existe laço intimo entre 
o systema. hereditário e o rogimen demo-
cra.tico ou aristocra.tico elo ca.ua Estad J . 

Entretanto, a opiniões dividem-se . 
E' a~sim que Laureot, nos seus «Príncipes 

de d·roit civil», sustema a applica.bilidade das 
leis estrangeiras 110 tocante á successão, 
qualquer que seja a ·natureza dos bens, pot· 
tmta.r-se do In teresse pl'ivado o mais tardo, 
no «Avant P1·ojel», adopt;~ opinião contral'ia. 
. Como quer que seja., convem tm·n·n· claro 
que as disposições do art. 37 são li mitad<\S 
pelas dos arts. 15 e 33 do Projecto. 

P,trte geral 

TITULO UNICO 

Art. J.o Parece que a. expro. são «cleoeres», 
empregada no n. 1 do artigo, deve ser 
substituída. peht pa.lavra «Oú?·igações» . 

Livro I. Titulo I 

CAPITULO I 

Art. 3.• PareCê muito ampla. a disposição 
dei1te artigo. Não seria conveniente exigir 

pa.ra o goso dos direitos a.utor<w; a residen-
cia no Beazil 1 J<í nio está e>ta.belecida pela 
Constituição Fetlel'al a q ualid<~rle <le nacional 
p ltt'i\ a na. vega.ção de cabotagem '? 

Art. 4.0 E' conven iente definir o que se 
entende por « n ascimento com viela », pae<~ 
resolvet· questões po~sivoi. sobt•e a viabi li-
dade. Pam este oll'ei to, deve accrescontar-se, 
como parageapf10 deste al'tigo, o disposto no 
itrG. -!0 do l-'JWJ"CTO COELHO RODRIGUES : 

« Con sident-s ~ nas ciclo com vida todo 
WJHClle que fo ·i expHlso ott erJ;lnthido elo 
ventre matenw e 1·espirott o a1· atmos-
tJherico . » 

Quanto a:1s onus d<t proYa d<t vü1bilidarle, 
deve adaptar-se o pl'eccito do art. 228 do 
ESDOÇ'O DE Tt:lXI!:l!tA DE l"REITA : 

«Duvidando- se ele te1· nasci(lo vioo ott 
morto, ZJI ·esttmir-se·lza qwJ nasceu vivo; 
incmnbindo o onus da }J'I·ova a qttem ctlte-
gctr o contrario .» 

Art. 5. 0 Apezar de já usarla pelo Codigo 
Crimina.l do 1830, a expre;são «loucos de todo 
o gcn Jl'O» é de feituosa. . E' molltoe a expres-
são do PttaJECTO BEvlLAQUA. 

Aet. 0. 0 Pat·ece que se devem a.dditae tl'es 
numeeoi-1, pat•a. cotn}1rehender-se entre o 
incapazo~ rela.tivamente <t certos a.ctos : 
1°, os fatliclos, nos tormos da Logitllação Com-
mercial ; 2°, o ctewJdor civil jttdicialmenle 
declctrado em estado (te insof.vencia (art. 1877 
do Projecto) ; 3°, os prodigos, clecl-ctnulos 
por sentença. 

Si ,) cot·to que a. tcndencüt dJ direito mo-
del'l10 6 para abolit' a. in ~erdicç:ão por prodi-
g<tlidade, não é meno ·· certo que, enraiza.da, 
na.s nossas teadiçõe.; jul'idicas, tal in. titui-
ção pecstou optimos serviço::; á f<tmilia bm-
zileil'a o deve SOL' ma.ntid<t, S3JU inconve-
niente. 

Art . . 9. 0 Paeecc que é conveniente alterar-
se d<t seguinte fót•ma a rodacção das duas 
ultima,s part'3s du artigo: 

l'1·ojecto revisto 

4:Si o menor cstivoe 
sub o patrio poder, 
ess.t clecl,tração set' li. 
fcit<~ por quem exer-
cer esse poder e ho-
mologada pelo juiz. 

Si es tiver sob tu-
tel<~, será feita judi· 
cia.lmente a requeri-
menr.o do menor, att-
torizaclo pelo tutor.» 

li1 ocU(icação 

«Si o menor os ti ver 
sob o patrio poder, 
essa. decJaraçoão será 
feita 1101' quem ex-
ercer esse puder, con-
sentindo o nieno1·, e 
juf.gada po1· sentença. 

Bi estiver sob tu-
tela., será feita judi-
ciaLmente, a. roque• 
rirnento do menor, 
9twido o tutor.» 
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As modificações t'esultantes dessa redacção 
são, pois, as seguintes: 

SECÇÃO li 

' a) o emprego da palavra «julgada.» em 
vez de «homologada»; 

Art. 23 . Convem manter a disposição 
final do al't. 24 do PROJECTO BEYILAQUA 
quanto á fisc~lização das sociedades a que se 
r efere o artrgC? e, como o projecto incluiu 
entre essa. soctedadcs as destinadas ao for-
noc~m.ento .de generos a limentares, é .neees-
sano mclutr, en~re ~s pessoas que podem 
provocar a fiscallzaçao, o consumidor, redi-

b) a exigencia do consentimento do menor 
para a sua emancipação, que pôde não lhe 
ser conveniente, exigeocia que se encon&ra 
no ut. 27 do CODIGO Crvu, ALLEii1Ão; 
· c) a sub3tituição do termo «autorizado», 

que indica que sem acquiescencia do tutor 
não pôde o menor requerer a sua emancipa-
ção, o que seeia inacceitavel, pelo termo 
«ouvido», que indica que a emancipação não 
snrá concedida. sem prévia audiencia do tu-
tor 

Art. 11. E' conveniente suhstituir as ex-
pressões vagas «se saiba» pelas palavras «se 
possap1·o·1Jan>, que tem mais rigor technico . 

CAPITULO Ili 
SECÇÃO I 

Art. 19. Pódo ser su bsti tuida a Iettt·a a 
desse artigo pela expressão «Uníao Federal». 

A lettra c con~ém disposição muito re-
stricta, pois nega, com des·vantagem para 
a publica administração, personalidade ju-
rídica a outras circumsct'ipções administra-
tivas que os Estados podem crear, além dos 
municípios, como sejam cantões e departa-
mentos, como sejam os districtos existentes 
no Estado de Minas Geraes. 

Convém, pois, accrescentar ao artigo o se-
guinte: «D) cada ttm a elas subdivisões dos 

E stados e elos nwnicípios que, C'Onstitttindo 
tt17W unidade aclministntt·iva, tenha auto-
nomia em tudo qttanto 1·espeita ao seu 
peculictr interesse. » 

Art. 20. E' preferível, por mais clara, a 
disposição do art. 20 do PROJECTO BEvr-
LAQUA 

Projecto B~vilaqtut 

«São pessoas jurídi-
cas de diwito priva-
do: ' 

a) as sociedades ci-
vis organizadas de 
accordo com est e co-
digo; 

b) as sociedades 
commerciaes, orga-
nizadas de accordo 
com as prescripções · 
das leis commerciaes; 

c) as fundações in-
stituídas de accordo 
com o disposto na 
Secção III deste capi-
tulo.» 

Projecto 1·evisto 

«São pessoas jurídi-
cas de direito priva-
elo: as sociedades civis 
e fundações, quando 
devidamente inscri-
ptas c as sociedades 
commerciacs, obser-
vadas as disposiçõc.,; 
do direito commer-
cial. » 

gmdo-se : .. 
«!J'icmn ~ujeitas d fiscalizaçi'to elo Minis-

teno Publtco todas essas sociedades agen-
cias ou estabelecimentos, sempre qtte al-
gttm segtwaclo,contribuinte ott consumidor 
justificar te1· sido victima ele qttalque1; 
fraude ou dolo commettido p elos 1 ·espect~
vos 1·ep resentanles. » 

Entre as. so~ieda.cles de que teata o art. 23, 
é necessano rnclu11· as caixas cconomicas o 
montes de soccorro ou piedade nos termos 
da. legislação vigente. ' 

At·t. 26. Parece que se deve enumerar 
entre os casos ele extincç.ão da sociedade com 
pet·sonalidaclc jurídica mais o seguinte : 

«Quando ncio pucle1· 1·ealizm· o fim pat·a 
que foi organizada.» 

E' oquese e:ncontra no. art. 1624, n. 2, 
da part~ espectal do propr10 projecto. 

O .q. ;:, _do art .. 26 de_!e ser suppri mido : a 
dccre~aç\aO ela dtssoluçao da sociedade pela 
autoridade competente não póde ser causa 
da dissolução, mas modo de reaHzal-a nos 
casos previstos em lei. 

Não ha, finalmente, razão para exiO'ir 
como faz o final do n. 6 deste artio-o a 0ex~ 
is~cncia de, pelo menos, t1·es socios0 (porque 
nao l;Jastam ~ou~1). para q.ue seja mantida 
como pessoa Jundtca a socJedade que não te-
nha fprma anonyma. 

Arp. 27. E' preferível o art. 28 do PRo-
JECTq BEVILAQUA, pelo qual deve ser substi-
tuído este <\rtigo. ' 

Pro;ecto Bevilaqtta P1·ojecto 1·evisto 

«A dissolução pchle «A dissolução só pó· 
ser deceetada pela au- ele ser decretada pela 
toridp.de, si po1· actos autoridade nos casos 
ille_qJaes elos socios Ott elos ns. 2, 3 e 6 elo 
ela i1·ecto1·ia, a so- artigo ctntecedente, ou 
cieclcule compromet- a 1· e qu e 1· i me n to ele 
ter o interesse publi- qttalqtte1' socio,quando 
co e nos casos dos ns. a direcção da socio-
2, 3 e 6 do artigo dade comprometter o 
antecedente .» interesse publico.» 

Art . . 28. çonvem permittir a devolução 
do p~trrmom~, de que trata este artigo, não 
só a estabelecnnentos que prosigam «o mes-
mo», como os que prosigam «analOf!Q» fim, 
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Art. 29 . Devo adaptar-se uma rcrln,cção 
mais clara, supprimindo-se por desnecessa-
r .;.as as palavras «estando o instituidor na 
Z.iv1·e disposição e aclminist?·ctçCío de se~ts bens». 

A modificação seguinte é preferível ·ao 
artigo do projecto : 

Projecto revisto 

«A fundação púcle · 
ser constituidct por 
e sc?·ipl:twa pubUca, es-
tctndo o insti luidm· nct 
liv1·e disposiçtio e ad-
ministração ele setts 
bens, Ott pm· aclo de 
ttUúnc! von tade. » 

Moclificaçtío 

«A fundação póde 
ser constituída po1· 
act·o ent1·e· vivos ott ele 
ultima vontade, senclo 
no p?·irnei?·o caso in-
dispensavel escr·ip /.tt · 
·r a pttblica, e no se-
gunda testamento va-
f.i clo como tal. » 

SECÇÃO III 

Art. 32. E' conveniente decretar a con-
vm·são ele todos os bens immoveis das funda-
ções em títulos cln, divida publica, exceptua-
clos sómente os que forem neccssarios aos 
:fins clirectos ela iusti tuição. 

Arts. 33 e 34. E' m::lis cln,ra a rcdacção 
do art. 35 do PRomcro BEvrLAQUA, que 
clevc ·ser preferida. 

Projecto Bevilaqua P nJ,jecto revisto 

«As pessoas encar- «As pessoas (;lncar-
regadas da applica.- rogadas da n,pplicação 
ção dos fundos, logo elos fund.os, logo que 
que tiverem conhe- tiverem conhecimen· 
cimento da institui- to ela in stituição, for-
ção , formularão ·de mular·ão, ele accorclo 
accorclo com as basos com as bases clcsta., 
desta, os estatutos, os estatutos p e 1 o s 
pelos qu.aes sr:._ ha de quaes se ha ele reger 
reger a funclaçao, sub- a fundação, submet-
:m.ett~nd~-os logo e:n tendo-os, em seguida, 
segmcla a av:pro.vaçao ~á approvação ela auto-
da autondade a q_wJm ?"idade competente. (?) 
competi?· a inspecção . Si for clenogada a ap-
Denegacla a appr·ova- provação, pocle1·à eslct 
ção, pocle1·á a p cwte 1·e- se1· sttppricla p elo }ttio 
CO?Te·1· clessa decisão .competente elo Estacl.z 
pcwct o M·ibtmo;l supe- ou elo Dist1·icto Fecle-
?'ior elo Estado, si a ntl, com os remwsos 
funclaçtio estive1· com.- legaes. » 
p1·ehendicla na 1JI'iniei-
ra pa?'te elo artigo an-
tecedente e para o Su-
PI'C?1W Tribunal Fede-
?·al, si estive·r comp?·e-
henclicla na segunda.» 

Em consequcncia ela substituição lembrada, 
convem restabelecer o art. 3<1 elo PROJEOTO 

BEVILAQUA, em logar do aet. 33 do Pro-
jacto revisto. 

A disposição daquelle artigo parece :mais 
consentauea com a indo.Le do regimeu fe-
deral e evita os possíveis conflictos de in-
spectores, que podem surgir com o systema 
do P l'ojecto revisto. 
Pro}ecto Bevüaqua P1·ojecto revisto 

«Art. 34. As fun- «Art. 33. As fun-
dações ficarão sob a clações ficarão sob a 
inspecção elo Ministe- iospecção do Ministe-
rio PuiJli.co do Estallo rio Publico uo Estn,clo 
onde estiverem situa- oml.e estiverem situa-
elas. cla.s. 

Si estenderem a. sua Si estenderem a sua 
acção a mais ele um acção a mais de um 
Estado, (icanio sob a Estado, ficanio sob a 
inspecç<io d o Ministe- inspecçtio elo Ministe-
rio Publico Federal, rio P ttblico ele cada 
etc. » um cleltes, etc.» 

Art. 35. No n . 3 deste artigo é necessa.rio 
prever a hypotltese de denegação ele a.ppro-
vação pelo inspector, sem fundamento ra-
zoavel ou justo . Lembra .. se para isso a con-
veni.encia de restabelecer-se o art. 37 do 
PROJECTO BEVILAQUA: 

«No caso ele 1·ec~tsa ele app1·ovaçtio 
pelo inspecto?", a maioria, p1·ovanclo mo: 
tivo relevante, zJoclerá r eq_tte?·er o suppn· 
11iento clelta ao t1·ibunal q_tte tiver compe-
tcncict pa?·ct conhece?· ela cattsa, confonne 
o clispos~o no cwt. 35 . » ( 3:! do pro-
jecto revisto.) 

Art. 38. ;E' proferivel a disposição do 
art. 40 do PROJECTO BEVIL A.QUA,que assegura 
á minoria o mesmo direito conferido á 
maioria. 

P1·o}ecto BevilcuJ_ua 

« Essa verificação 
póde see promovida 
pela ma·io1·ia Ott pela 
mino1·ia ,cle que fallam 
os arts. 30 o 37 (35 c 
::!6 elo projcc to revi s-
to), etc.» 

Pro}ecto 1·evisto 

« Essa. verificação 
:póde ser promovida. 
pel.a maioria ele que 
trata o arL 35, etc.» 

SECÇÃ.O IV 
Art. 39. Não se justifica a contrallzação 

do serviço de registro das associações e fun-
dações nas capita.es elos Estados. Convem 
modificar a redacção, clizendo-sc: 

« •.. lt cwerá na Capital Fede1·al e em 
toclas as comcwcas dos E c.taclos, etc.» 

Art. 41. Parece que o intuito do Projecto 
é dizer« capita l elo Esla(lo onde, etc.» e não 
<<capital onde , etc,», como se lê no artigo. 
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SECÇ'ÃO V 

Aepigraphe desta secção deverá ser «Da 
r esponsabilidade das pessoas jnridicas ele di-
reito publico » e não como está, porque a 
secção (art 4.2) .·ó so occupa com e3sa re-
B]JOnsahilldacle. 

Titul•) 2°, capitulo 1° 

Ar~. 48. Parece conveniente ·accrcscentar 
antes da phrase «cada wn delles, etc. », as 
palavras «o logtw da situaçiio ele ». 

Da metima. fôrma, dever-se-Ita modificar a 
ultima parte do art igo, dizendo-. e «si a. 
:;;Me . .. se achar no cxtrangeif'O, o togar dos 
estabelecimentos situados no Brazil se1·á ha-
vido por domicilio, etc.» 

Capitulo 2 o 

Art. 49. E' convenient3 accrescentar a 
e:-te artigo, como § 2°, passando a 1 o o pa-
ragrapho unico, a di. posição do a.rt. 75 do 
PRO.JECTO COELHO RODRIGUES: 

« A vittWl conserva o domicilio elo ma-
rido, salvo si ao tempo da m01·te deste 
estavam judicialmen te sepa1·ados. » 

Art. 56 . A expressão« estipula1· » é pt•cfe-
rivel a «escolhe1· », cm]Jregada pelo art igo. 

Em seguida a este m·tigo é conveniente 
restabelecer-se o art . 59 elo PROJECTO BEYI-
LAQUA: 

«A pessoa qtte tiver ·de accionw· dive?·-
sas out1·as solidariamente ob1·igadas po1· 
um mesmo titulo e tlomiciliadas em lo-
gw·es di(fe?·en /.es, poderd (a::: el-o no domi-
cilio de qualquer dellas, sempn que neTo 
houve1· out1·o estipulado no con t1·acto. 
Todavia, si eSSl!S pessoas forem coouriga-
clas na qualidade ele he1·clei1·os, po1· na:o 
se te1· ainda e(fectuado a partilha ela he-
rcmça, Le1·ü'o p01· fôro commum o do loga·r 
onde se tive?' abe1·to a .successiio . » 

Art. 59. Devem accrescentar-se as pala-
vras: « ott fratule da lei» depois elas palavras 
« cli1·eito de f erceiTo. » 

Art. 62. E' pl'efel'ivel a expressão « dil ·ei-
tos pessoaes » em vez ele « di1·eitos de ob?·i-
gaç<lo », u ·ada pelo n. 2 .destc art:g.), que 
assim modificou o al't. 65, n. 2, do PHOJECTO 
BEVILAQUA. 

Para maior clareza. da lei, convém accres-
centar a este al'tigo o § 2° elo art. 11 O do 
PROJECTO COELHO RODRIGUES, isto é, Conside-
ram-se bens moveis : 

« as acções orclinaria, OH p1·e(e1·cnciaes 
das compan:hias att sociedades llrl01? ymas 
ou em comma11dita, de {i11a11ças, commer-
cio ott i nduslria, ainda que o sett capital 
seja conslilttido por bens immoveis . >~ 

Livro 2°, titulo unico, capitulo 1° 

SECQÃO JII 

Para guardar a harmonia de J'eclacgão , 
deve subs !;ituir-se a epigrct.phe desta secção 
pela seguinte: « couws fimgiveis e neTo {tm· 
giveis . >> 

SECÇÃO IV 

Art. 67. E.' preferível à redacção do art. 70 
do PROJECTO BEVILAQUA, 

P1·ojecto B evilaqtta 

« &ro lambem incli-
visíveis : 

lo os bens ctljo f!·ac-
cionamento cletennina 
uma cons·ide?·cwel rli-
minuiçao do sett va-
l01·; 

2°, aquelles q 11 e, 
embora naturalmen te 
divisíveis, a lei ou a 
convençfw das partes 
e o nsi cl era indivi;;i-
veis.» 

P1·ojecto ?'evis/.o 

« Sc'Co indivisivei(: 

1°, os bens que ntTo 
se podem paTti?' sem 
damno; 

2°, Os que, embora 
naturalmente divisí-
veis, a lei ou a con-
vençoão das partes 
c o n si der a indivisi· 
veis.» 

CAPITULO lil 

At•t. 79. Scl'â mister incluir entre os bens 
publicos os que pertencerem âs pessoas juri-
dicas do dil'eito publico mencionadas na 
emenda additiva ao art. 19. 

Ar~s. 80 c 81 . Os arts. 79, 80 e 81 do pro-
jecto :nev ila.qua são prcferiveis a estes. 

Projecto Bevilaqua 

«Ar~ . 79. Os bens 
publicos são de uso 
commum, de uso es-
pccial1 o patrimoni-
aes. 

§ J.o São de uso 
comm)lm os bens num-
ti elos (leralmente sob 
C! adm-inistraçao da 
Uniiío, dos Estados ott 
dos 1~unicipios e dos 
qtwes toclas as pessoas 
se podem ap1·o·ueita1·, 
1·espe-itantlo as leis e 
regulcvm.entos. 

§ 2.~ Suo de uso 
especial os bens p e?·-
lence'J'lles d Unúro, aos 

Projecto revi s/ o 

«Art . 80. Os bens 
publiç:os podem ser 
de uso especial, de 
uso commum oH clo-
m.inaes. 

§ J.o São de uso 
commum os bens que 
se applicam d convmo-
didade ott 1·ec1·eio ela 
popv.laçrro em. gm·al. 

-§ 2. o São de uso 
especial, os edificios 
publicos 'e os te1Tenos 
applicaclos a ?'epm·t1:-
ções ou estabelecimen-
tos di} se1·vi ço da União 
ou ele algum elos Es-
tados ou municipios 
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E staclos e aos muni-
cípios, e por clles ap-
plicaclos ao 1·especl'ivo 
serviço pttb/.ico. 

§. 3. o s,;;o patrimo-
niaes da Unú1o, dos 
E sl(cdos e elos mwtici-

_pios os bens sobre os 
quaes essas pessoas 
publicas exe1·cem cli-
1-eitos ele pToprietcwio , 
segtmclo as p1·escr·i-
pções /.egnes . 

Art. 80. Tornam--se 
p a t 1' imo n i a e s· ela 
Uni !.To, elos Eslc~elos e 
elos munic-ípios os 1·es · 
pecl·ivos bens ele uso 
commwn o{t espec ial, 
ct\ja cle stinaçao pm-ti-
culco· hc\ia cessado. 

Art. 81. · Os bens 
c01n11nms, emqttanto 
conse1·varem este ca-
1·acte1· não são alie-

. navei.s, nem suj c·itos 
ci · usttcapúro ; os de 
ttso esp ecial e os pa --
trim.oniaes pod.em ser 
alienados, de r. :mfor-
mirlade com as leis 
que os regulam. » 

' e per!cncent.es et pessoa 
CG ct~JO cm·go estiver o 
ser·viço, bem c~ssim os 
accessorios rlos mes-
mos ectificios ott te1'1'e-
nos. 

. § 3. 0 S cro clominiaes 
os bens q~te se comp?·e-
henclem no p at1·imonio 
elo ti tulm ·, como o~je
cto ele r.U1·eito 1·eal ou 
p essoal, e n ao eslao a 
algttm ttso commwn 
ott especial. 

Art. 81. Os com-
p rehencliclos nos §§ 1° 
e 2° elo m·tigo antece-
den te são i.naliena-
veis, emquanto con-
servare m o l'espccti v o 
u3o especial ou com-
mum; os rlo § 3°, 
porém, podem ser 
alienados, na confor-
midacle da, lei.» 

SECÇÕES li, lll E lV 

Seria, poré m, mais m,tural cle ixa.l' os ter-
renos elo marinha no dominio elas munici.-
?,a.licl~des, «reservados os que forem precisos 
u. U~nao p::tra l)l'Over á facilidade da nave-
gaçao e á defesa ou segurança da respectiva, 
c~sta» (Coelho Rodn:gues, Projecto Coel·igo 
~;t ·ml,_art . 126, § 3°), porquanto «a Republica. 
.)êt vem encontrar o clom·inio elos ten·enos 
ele mm·inha e acc1··esciclos pertencendo ás 
munic'ipali.clades, á da Capital ela Un ião, 
clesclc _1831, e ás demais clcsde 1887 .» (R ocl1· igo 
Octamo, «cloJclominio ela Unil1o e elos Estaclos . 
segwulo a Constituiçao Federal, pags. 80 
e 81.) 

Art. 85. No a.rt. 85, § 2°, convém inver-
ter-se a redacção, ele modo a, não so:lfl·er du-
vicla que os rios 1 que sorvem ele limite ao 
territorio da Rcpublica, mesmo que não 
sejam uaveg::tveis, consideram-se beno~ fe-
(lcraes. 

Poderá ser atloptacla a segainte redacção: 

«Os rios que sm·vú·em ele limite entTe o 
B1·az il e outro paiz, e I!S 'l'ios navegaveis 
ou fluctuavet:s, até onde o forem , que 
liga1·em um elos Estados à Capital F ede1·al, 
o-u clous clelles entre si, ou desagum·em na 
oceano.» 

Art. 88 . Pa.ra evita.!' a confusão restlltante 
elo termo Estados, or::t para sig)'l itie3Jl' os 
mcm!Jros compone utes da, União Bmzi-
lclra, ora os estrangeiros, convirá dizer-se, 
na 2a parte do artigo : ' 

«Este direito ú extensivo aos ou'l!·as 
paizes em relação aos rios, de.» -, 

Este art. 88 deve ücar em seguida ao 
Seria preferível supprimirem--sc a.s dispo- a.rt. 89, que teom liga.ção directa c:)m o 

siçõcs desbs secções (arts. 83 a 95), que não art. 87, c0mo se vê doR seus d.ispositivos . 
SC encontt•a.m no PROJECTO BEVILAQUA. 

Não convém ao Codigo Civil desce l' á enu-
meração dos bens da União, dos Estados e 
d.os municipio3, nem a detalhes que pare-
cem mn.is peoprios de regulamentos de 
publica administração. Todavia, sendo m an-
tido o systema. do p1•ojccto, convém n.lgumas 
modificações que passamos a exp:)t'. 

Livro 3°, tit. 1°, cap. 2° 

SECÇÃO I 

Art. 102. Convém supprlmit· as pa.ia'vra.s 
«cledm·ações ele vontade», redigindo-se de 
accordo com a, suppressão elo art. 102. 

P1·ojecto 1·evisto Mocli(icações 

Ari;. 84. No § 1°, a manter-se a. clispo-
sição que enü·ega a.o domínio da União os 
terrenos de marinha, a@ cnvez de entre-
gal-os a.o dominiG> d9s municipi0S, como 
fazia O PROJECTO CoELHO RODRIGUES (art. 126 
§ 3''), será necossario estn.b3lecee em favor 
das municipalidades a restricção que no ci.- «Art. 102. Os actos « Os actos jm·idlcos 

_ tado ~H/l.JECTO era est.a,belecida em fa.vor jurídicos podem ser padem ser anun llarlos 
da Untao, a.CCl'CScenta,ndo-se, uepo is cln,s pa- annul.lados quan(IO as l q.u.anrlo houve7·em sulo 
lavras «Se[(twewça clu costct», as palav1'as <<e eleclaTações ele ·vO?l~wlc ~et f:os . por et'l'O sulJ -
os ne_c~ssm:-ws aos 1Mos commum e e .~peccct elas ~hottvel ·em. siClo (~1- tas · stanctal. » 
?1tumctpal7clacles. » . , 1 por erro substancial. >) 
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Art. 103. Pelo mesmo motivo- que 6 o 
do evitar ambiguidades c erroneas intorpre-
t~lç:õos- é prei'orivel a seguinte redacção: 

« Conside1·a-se en·o substancial o qtte 
versa sobre o objecto principal do acto 
ou sobt·e algumas elas suas qualidades, em 
t·elaçiío ao fim visado pelo ctgente. » 

Art. 104. Diga-se in fine «a quem se 1'efel·e 
o acto» em vez de «Ct qtwm se refere a de-
ataraçiío. » 

Art. 105. Convém igualmente modificn.r 
a l'edacção, dizendo-se: 

« O acto jtwidico pmticado por tmns· 
missiio erronea ela vontade do agente, 
por interrneclio de alg~tem ott de a f.gum 
inslntmento, póde ser a1·guido ele nulf.i-
elade po1· e1To nos mesmos casos em que o 
póde sm· o acto clirectamentc p1·aticaclo 
pelo agente». 

Art. 106. A materia des&e artigo ficar~L 
melhor collocada no capitulo que tmta da 
pt'escripção extinctiva, não obstante o Conwo 
ALLEJIIÃO. 

Art. 107. Parece que neste artigo, subor-
dinado <i secção que se occupa do BíTO nos 
actos jurídicos, só se deve tratur do en·o na 
rxtusa desses ac~us. 

A fa,lsidado da causa, resultante do dolo ou 
rla simuln.ção, ficará subor(Umtda aos prin-
eipios quo regulam a nullidade dos <l.ctos 
,iueiclicos ioquim~dos ele tacs vícios. 

0 CODIGO CIVIL PORTUGUEZ dispõe, .nos 
j),rf;s, 658 e 659: 

<< O erro de direito acerca da causa 
:produz nullidadc, salvo nos casos em 
CJue a lei ordenar o contrario.» 

« Si o erro acerca da causa fór de 
C<tcto, só produzi!'á nuUidade si o con-
trahente enganado houver declarado ex-
pressamente que só em razão dessa ca.usa 

con tract(Lra, e esta declaração tiver sido 
expl'essn.mente acceita pela outra parte.» 

E' preferível a segtúnte disposição, em 
substituição ao a.rt. 107: 

« O en·o sob1·e a cctusa somente vicia o 
acto, quando eUa for ewp1·essa com ra.züo 
dete1·min(tnte cleUe ou sob a fó?·ma ele con-
diç{(o.» 

Art. 108. As palavras «cleclcwaçito de 
vontade>> devem ser su bstituidas por «acto 
jtwiclico» e onde se diz «niio vicia o acto», di-
ga-se «niio o vicia.» 

Art. 109. E' preferível, por mais clara, a 
disposição do art. 96 do P~OJECTO BEVILAQUA, 
assim modificado: 

<<Os actos jurídicos podem se1· an-
mtllados por elolo essencial, que póde con-
s·istir em acçao ou omissao. » 

Projecto Bevilaqua 

Art. 96. <<fls decla-
ntções de vontade tam-
bem podem se1· invali-
dc~das, quando tive1·em 
sido obt·idas por dolo 
essencfltl, gtte pódc 
consisti?· em ctcçao ou 
omissü'o.» 

P1·ojrtcto 1·evisto 

A1·t. 109. «Os a elos 
jurídicos podem se1· 
emnuUculos por dolo, 
qwmelo este fo?· cattsce 
elo ctcto.» 

Art. lll. São preferíveis a.3 disposições do 
art. 98 do PROJECTO BEVILAQUA OU do 
art. 330 do PROJBCTO COELI!O RODRIGUES, 
com <t rcdacção modificada da seguinte 
fórma: 

~<Nos actos bilateraes, a occultaçlío 
ou d1:ssimulaçito por' uma das partes de 
facto ott qual·idade essencial que ct out1·a 
tenha ignorado constitue omissao cZolosa, 
si se provar que sem ella o acto não se 
teria realizado.» 

Projeclo Bevi/.aqua P1·ojecto Coelho Roekigues Projecto revisto 

A1·t. 98. «Nos acbos bilate- A1·t. 330. Julgar•-se-ha omis-
?·cies o elTO de tt1JW das pcwtes são dolosa, para inJ,u.:;ir ou 
sobre facto ou ci?'Cttmstaitcia ent1·ete r em e?'?'O algtmw elas 
?'alevante que a outrct tenhc~ co- pcwtes, a dissimulaçao, ?·eti-
nhec-iclo e calculo, est.abelece a cencia att occttltaçcío de uma 
prGsttmpçao de uma omiHsão qtutlillacle ott ci1·cumstancict ver-
dolosa, provando-se . que som eCadei.J·as, quando {01· evielente 
esse erro o acto não se teria que, conhecidas, te1·iam obst.ado 
realizado.>> á ?·eal-izaç<t:o do acto, 

A1'l.111. Nos actos bilate· 
raes, o silencio ele umct elas 
partes sobre facto ou quali-
dade e>Jsencial, que a outra 
tenha ignorado, constitue 
omissao ctolosa, si se provar 
que sem elle o acto não se 
teria realizado, 
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Art . 113. E' mais-complct:L c m[li.S precisa 
c por i.s.lo deve sub.;ti tuir a deste artigo, a 
dbposição do art. 333 d:> PR.OJECTO CoEL ilO 
RouRIG UES . 

P1·ojecto Coelho 
Rodrigues 

A1·t. 333 . O dolo 
commettido pelo r e· 
pl'esentantc de uma. 
das pados obri gt' o 
1·epresentaclo a r esli · 
tllÍ?' o proveito colhi-
do elo 1·espectivo cwto, 
mas d<L-lhe acção re-
gressiva para. indem-
niza r-se do dc,mno ?'e-
sullante dessa obJ·iga-
çtíO contJ·cr. o 'l'epr esen-
fanle doloso, sempre-
.ftti:::o da acçiio cr-imi-
nd que conl1·a o mes-
mo po.~sa compeli1· à 
out1·a parte no caso 
occtwrente, » 

P rojecl o r evis f o 

A1·t. 118. O dolo 
commcttido pelo re-
presentante de umn, 
das pa rtcs obrí ga o 
1·epresen tado, mas dá-
lhe acção rcgres;;i vn, 
Jl<1ra indernn izar - se 
do DAJ\1:>10 CAUSADO 
C0~1'RA. O REI'RF.SE/\-
TANTI': duloso .>' 

Art. 115. A expressão «família» é de uma. 
co rnprehensão vn,ga. Deve ser substituída 
pelas palavras «conjuges , ascendentes e des-
cendentes», usadn,s pelo CoD. CIVIL C niLENO 
(art . 1'150), FRANCEZ (art . lll3), !TALTAI'\0 
(art . 111:3) C ESBOÇO, DE T. DE FREITAS <1l't. 
4\:iO), fLcando as~im redigido oartigo: 

«A coaoçi'ío, para viciw· a vontade , deve 
sor tal quo inspire ao pa9iente 1·eceio fun -
dado de damno imminente e grave à swt 
pessoa, c01~juge , ascendente ou descendente 
ou aos setts ?'c.9poolivos ben.~ .» 

SECÇÃO li 

Art. 125. A exp l'cssão «fit:::encla nacional» 
é muito restricta. Parece excluir a ft~zenda 
estadual, a municipal, etc. 

Convém, pois, modificar a redacção di-
zendo-se: 

«Terceiros projudicn,dos pela. simula -
ção 011 os 1·epresentantcs competentes rlo 
7Jocle1· publico, no inle1·esse dct lei ott 
do fisco, poderão demandar a nullidado 
dos actos simulado.; .» 

Art. 126. E' preferivel. <1 redacção do 
art.. 106 do PROJECTO BEVILAQUA. 

P1·ojec lo Bevitaqtta Projecto 1·evislo 

ATt. 100. Os ac- Art. 126 . «Os actos 
tos de transmissão de a lienação gl'a.tuita 
gratuita ele bens on ou de l'emissão d.e di-

Vai, TI 

de rcmissã.o de divi-
da, praticados pu lo 
devedor ,ià insolvente 
ott tonwdo tc,z em con-
seqttencia de stta li-
be?·atidacle, p odcl'ão 
ser ann ullarlos pelos 
ct'cdoros chil'ogra -
pbaeios do agente, 
como lesivos dos sou-
direitos. 

Sómcnte os cl•oclo-
re::; que jú. o eram ao 
tempo da realiz:tção 
dos acto · considct·a-
dos fmudulontos po-
dem pcdie a rescisão 
dellcs. 

;-üla, p1·aticados pelo 
devc,lor jú insol vente 
ou proximo ao estaclo 
de insotve11cia, pode, 
rão ser annullados 
pelos credor es chiro .. 
gra.pharlos, como le-
sivos dos seu~ direi-
tos. 

(A 2a par te é iden· 
tica.) 

Art. 132 O § 2• deste artigo pócle sel' com 
proveito substituído pelo § 2• do art. 346 
do PRO.TECTO COELIJO H.ODRinUES, por ser 
mais explicativo . 

P?'ojecto Coelho 
Rod1·igu13s 

Art. 346 § 2• . Os 
pagamentos de dividn, 
vencida, em dinhei1·o, 
ou po1· tJ·ans{ereno-ia 
de bens equivalentes, 
ou po1· compensaçiío.» 

P1·ojecto ?'OVislo 

Art. 132 ~ 2•- Os 
pugamentos ele di vida 
vcncüJ.n,, 

Art. 1:33 . Em ver. de « actos 1·evogados » 
diga-se «aolos annullados ». 

CAPITULQ III 

Art. 13'1. E' mn,is clara, mais completa e, 
portanto, prcfcl'i vel a noção de condição que 
se encontra DO aet. 567 do ESBOÇO DE T. DE 
FREITAS, 

Esboço de T. de Freitas I P1·ojeclo 1·evislo 

Art. 567. Enton- Ar~.l34 . Considera-
der-so-lta por condi- se condiçã.o a clau-
ção .1 clausula. tlos sula que lhz depender 
aclos .furiclicos, pela de algum aco_n teci-
qual os agentes sub- monto futuro e Incer-
ordinarcm a um ftt- to a efficacia elo aclo 
c to incerto a acquisi- jtt?·iclico. 
ção de um cli?·eito ou a 
1·esolttçlío de um cli1 ·ei-
to adqui1 ·ido. 

A1·t. 138. O acto jurídico, subordinado a 
uma condição resolutiva, é effic{T ~ desde 
logo, como diz o prop1:i? pt•ojecto. Pa..!:'ece, 
pois, conveniente mocll ticar a redacçao do 

i2 
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artigo, maxime na 2a parte, do modo S0-
guinte : 

P1·ojecto 1·evislo 

Si a efl1cacia de um 
acto jurídico depen-
der de condição sus-
pensiva,emquanto es-
ta não se cumprir, 
etc. 

Si (A EFFICACIA DO 
ACTO JURIDICO) depen-
cleJ· ele concliçiío 1·eso-
lutiva, o clir'eito tem-
se por aclquieiclo para 
poder ser exercido 
desde logo. 

!lfodificaçtío 

Si a condição for 
suspensiva, emquaoto 
não se cumprir, etc. 

Si (o1· 1·esolutiva, o 
direito tem se por ad-
quirido para poder 
ser 8xercido desde 
logo. 

Art. 144. Convem completar a disposição 
da 3a parte deste a rtigo , prevendo o caso 
em que os mezes ncio teem clws ele igtwl 
numero. 

Para isso, basta accrescentar, em seg uid t~ 
á 3a parte o preceito do art. 12 elo Esnoço 
DE T. DE FREITAS. 

Diz a 3a parte : 
« Considei'Cl-se um m ez o tempo clec01· -

1'iclo d c wn dia qualquer de wn d elles ate 
o dia ele igual nWIWJ'O no segtân/.e.» 

Diz o Esboço : 
«Qtwndo a data elo p1·azo ele m e;;; Ot! 

me::;es (o1· dos ultimas chas ele um me.~ de 
mais cl.:Cts do que o mez em qtte esse 
p1·azo tenninm·, o ultimo tlia elo mez será 
o ultimo do p1·azo.» 

E' o principio estabalecido pelo n,rt. 48 
do CODIGO CIVIL CHILENO. 

CAPITULO IV 

Art. 156. A certeza da data dos ios'tru-
mentos particulares póde tambem ve\'ificar-
se om relação a terceiros, por «algum acto 
de fé irrecu avel que presnpponlla a sua 
ex i tencia ~» 

0 CODIGO ClYIL ITALIANO (art. 1327) enu-
mera os mesmos me:ios de tornar ce1·ta a 
da ta consjgnadn, no projec to, mas accresccn. 
ta: «o quando la data 1·esnlta da al/.re p1·ove 
equipollen li.» 

0 PROJECTO FELIClO DOS SANTO diz preci-
samente: 

,. Os instrumentos particulare.3 em re-
Jaçiio a terceiros cousideeam-se llatados 
do dia em que se der a seu respei to 
olgwn aclo de(é i1TeCt1sa·vel que presup-
ponha a sua exislencia, como sejam: etc.» 
(art. 342) 

Pareée conveniente, pois, accrescentar lle-
pois das palavras «repcwt i('({o publica» ost::ts 
«att do cliu em qtte se ele1· a/.gttm acto de fe iv-
?'eCttsavel qtte p1·esupponha sua exist-enc;a». 

Convem tambem accrescentar a este artigo 
o seguinte paragrapho : 

«Si o esc·tipto pa1·ticular na:o contive1· 
os 1·eqttisaos ela p1·imei?·a pa1·te cleste ar-
tigo, valerá como pn:ncipio de p1·ova qtte 
se pocle1·â comple·tm· po>· otLtros me·ios 
admittülos em elireito.» 

Art. 157. A prova pelas folhas publicas 
deve ser limitada aos «casos eleclaraclos em 
lei»- segundo a expressão do art. 299, r, da 
Nova ConsolidaçCío elas Leis Civis do CoNS8· 
LJ-JEIRO CARLOS DE CARVALHO. 

Art. 158 . Em vez de «cevticlões feitas» diga-
se «ce1·ticlões passadas» e accrescen te-se depois 
de <<p1·otocollo elas auclienóas» as pala v r as «Ott 
out1·o livro a seu cargo» . 

Art. 162. A disposi çã,o do n. 4 deste ar-
tigo parece excessivamente rigorosa. A ser 
mantida, porque não estendel-a aos fallidos 
fraud'ulentos, por identidade de razão ? 

Art. 163 . E' necessa1•io incluir os «descen-
dentes» entre as pessoas que podem ser re-
cusadas como testemunhas, lJorque prevalece 
quanto a elles a mesma razão de recusa es-
tabelecida relativamente aos «ctscenden t.es». 
A omissão notacln. encontea-se tambem no 
PROJECTO BJWILAQUA, art. 153, n. I. 

CAPITULO V 

Art. 170. De accordo com os princ1p10s 
l[eralmente n.c<!eitos e consagrados em alg-um 
)JODIGOS CIVIS, como O ITALIANO (n,rt. 1309), 
p FRANCEZ (art. 1338 ), o ARGENTINO 
[art . 1061), etc., deve o artigo exigir que 
o acto de ratificação enuncie expressamente 
«a causa ot! cattsas qtte vicicwam a obrigaçGTo 
e que t01·naram necessewia a ?·ati(icaçito». 

Art. 17.2. Como consequencia da observa-
ção antecedente, é necessario estltbelecer que 
a <wati(icaçiío exp1·essa» não importa renuncia 
elas acções ou excepções do devedor, «quando 
a causa ele 1·escisiio for diversa ela ???.encJ:onaela 
no acto ele ratifica.çcio ». 
. Parn, isso bJ.stn, accrescentae, depois das 

pn,hwras «?·atificaçao exp1·essa», :1 excepçiio 
«salvo out1·a cau.sa ele ·>·esâsao na'o mencio?wda 
no acto» (a·rt. 170). · 

CAPITULO VI 

Art. 180. Convem, para cortar duvidas, 
accrescen tn,r depois da, palavra, « impntden. 
cia» a pn,lavra <<impe·ridm>, pois que « 'mperi-
tia culpa e!11U?71e1'alw·». 
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CAPITULO li Art. 181. Devo-se tornar cln.ro que n, le .. 
gitima defesa a que se rc rm·c o artigo, tanto 
pôde ser <la propria }Jessoa, como de terceiro Por motivo do clarrza o ele methodo 
(CocL Pcn-, art. 32, § 2°), o que, aliás, - seria preferível que toda a materi:1 dn. 
reconlt.ece o art. 1814 do peojecto. · prcscripção, quer cxtioctiva, quer acquisi-

Art. 182. E' conveniente em seguida a. tiva. (u.mcalJiã.o), fosse tra.ta.da em um só 
este artigo cletcrmin~tr-se qual a influencia titulo e não separadamente, como faz o pro-
ela satisfação civil do da.mno causado pelo jecto. 
llelicto sobre a acção penal a que elle dlt E' certo quo alguns codigo. civis toem 
loga.r e qual n. influencia da cous:t julgada seguido o systema adaptado JJOlo Projecto, 
criminal sob1·o a a.cçã.o civil ero-âelicto. m:t.' é incontostavel que-no ponto devista 

Para a primeira hypothese, lembl'a-se a pratico-a reunião de toda a. ma.teria rela-
adopção do art. 270 do PROJECTO CoELno tiva. á proscripção é mais conveniente. 
RoDRIGUES: Foi este o systoma adaptado pelo PRo.mc•ro 

«A satisfaçt7o da obr··igaçito civil ?'Csul-
lan.te de crime, clehcto ott cont1·avençiío 
n<io obsta a applicaç,ro da penct c·riminal 
que no caso cottber·, si ct 1·espectiva acçiío 
{M' publica, Ott si, senrlo particttlm-, o 
otfenclido neto hMtver· 1-enuncic!âo a ella 
expressamente .» 

~ara a. segunda hypotbesc, sa.tisfaz o pre-
cCJto da 2a parte elo art. 68 ela lei de 3 de 
dor;embeo de I841 

« lV<io se poclo-1·d m ais qttestioncw sobre 
a existencia do cr·ime ou sob1·e qttem sejct 
o sett atctm·, quando estas q·ueslões esf.ire-
?'em. decididas no crime.» 

CAPITULO VIr 

Art. I83. 03 factos evenluaes, como o 
nascimento, o casa.mento, a morto a acces-
são na.tural são tambem modos de dcquisição 
ele direitos_ 
. Pela expressão «quer po1· disposiçao da 
lei»,_emseguida ás J?alavi·as«qHer po1· inter-
m ec!:_to ele out1·em», ficará C!Ompleta. a cnume-
raçao dos modos de acquisição de direitos. 

. O _n. 2 dos ~~ artigo é supcrDuo. Si os 
dtrertos aclqmrem-se <<po1· intenneclio ele 
out,·em» (n. 1), é inutil acceescentar que «d 
pennitlido adqtc.iri·r di?·eitçs pm·a te?·cei-ro» 
(n. 2): um pt•incipio envolve o outro. 

Titulo III 

CAPITULO I 

FELJCIO DOS SANTOS (Parte Especial, Livro 
I0 , Titulo :3°), pelo Coo. CIVIL ARGEN'l'INO 
(Livro 4°, Secção 3a), pelo J!RANCEz(Livro 3°, 
Titulo 20), pelo ITALIANO ( Livro 3°, Titulo 
28), peloClULENO (Livro 4°, Titulo 42), etc. 
A manter-se, porém, a ordem das materias 
adaptada pelo Projecto, convem - para 
maior harmonia das disposições - inver-
ter a colloc:tçlio dos artigos da Secção l a, pas-
sando p::tra primeiro lagar os arts. 19-! a 198 
c para segundo os arts. I90 a I93. 

SECÇÃO I 

Art. 191. A disposição cle.>tc << l'tigo devo 
ser modificada, preferinclo-:se a rcdacção elo 
art. 21li elo Coo. Crv. h'ALIANO. 

«Não se presume a renuncia de um direi-
to», como bem diz Laurent. 

A renuncia. tacita eleve resultar ele facto 
«que presupponha necessariamente a vontade 
d.e renunciar c que não admitta outra inter-
pretação». 

Art. 2111. A re-
nuncia da prescripção 
é expressa ou tacita: 
«a ·reJ'Ittnc ia tacitc! ?"e-
stdlct de um fl:wto »que 
seja incompatível com 
a vontade de fazer 
valer a pl'cscripção. 

P ·rojecto ?'evisto 

Art. 191. A renun-
c i a d a prescripç.ão 
póde ser expre3sit ou 
tacita. «Esta p1·es1.t-
m.e-se, darla n 1 ·eali.~Ck 
çiío ele qualqum· facto» 
elo interessado i n -
compatível c o m a. 
vontade de prevale-
ce-se d::t prcscripçã.o. 

Al:t._ 187. Convem neste artigo fazer-se 
renussao aos aets. 71:3 c seguintes. qnc Art. 192. A renuncia da prescripçã.o pôde 
trat::tm da con.(itst7o, para. cortar duvidas de referir-se ü. cxtinctiva ou (~ acqnisitiva 
interprcta.ção do § 2°. (usucapião). 

Convem ainda acceescentar um paragrapltü Em ambas as ltypothcses pócle haver pro-
referente ds cmtsas 1·eti?·adas do comrnm·cio juizo de te1'ceirvs ou credores; na extinctiva, 
porque tal facto importa, u. extincção de lpelo augmcnto das dividas passivas, com o 
direitos, como estabelece o CoJJIGo CrvJL ::tccrescimo da. divida peescripta; na. acqHi-
lTALIANo (art. 1298. ) sitiva, pelo abandono cl<t causa j<L adfJUÍl'icla 
· Art. 189. Depois elas paln.vra.s <<pcwecm· pela usucapião . 
JJ~r- negl~gencia» accresccu'tc-se <<pm· impe- Convem, pois, tornat' clal'O que ,a fac ul: 
nçw ou Hnpntclencia». O.ade reconhecida pelo art. l 92 relere-se a 
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renuncia que e da prcscripção extinc·ti va, 
quer da usucapião. . 

Para isto basta accrescental', dcpo1s das 
palavras « do devedor », estas <( ou cto 
possuielo1· >>, como fez o art. 220 do PROJ 8CTO 
COELHO RODRIGUES. 

Art. 193. São super fluas as palavras « OJJ-
p01·tunct e valicla », p_org_uo cviden~en~eute 
não pôde produzir e1fe1to a renuncia wop-
portuna e nulla. 

Art.l95. Deve consagrar-se expressamente 
que o direito regressivo de quo tr~_ta este 
artigo compete tambem c ncc?s~a.~·mmente 
á União, a.o Estado, aos Mumc1p10s e ás 
demais pessoas jurídicas, acc_rescentando-se 
« e ds pessoas jurictiws » depots das pêtlavras 
« aclminist1·açao ele seus bens>>. 

Art. 196. A expressão «henlei1·o» é muito 
restricta ; convem suhstituil-a por « sttc-
cesso1· ». 

Art. 197. E' preferivol a seguinte mo-
dificação: 

Projecto 1·e·visto 
«O juiz não póde 

supprú·, ele offic·io, a 
allegaçao ele prescri· 
pção.» 

llioclificaçi'Co 
« O juiz não póde, 

decreta1·, ele officio, a 
prescripção. » 

Art. 198. Em seguida a este artigo 
convem accrescéntar disposições que re-
o·ulem a prescripção, .dado o c~nflicto de 
Teis anteriores com o novo Cod1go. Para 
isto, basta restabelecer os arts. 189 e 190 elo 
PRO-JECTO Bl,VIT-AQUA. 

« A1·t. 189. As p1·esc1·ipções jú conswn-
maclcts na clu/.a clct execuçao deste CocUgo e 
as qtte, na conforiniclaclc ela legislaç@ 
cm·teriO?' cleve1·em conswnmar-se dent?-·o 
ele um 'anno con/.aclo clessa data, C01t· 
tinuam a se1· 1·cgi1las pela mesma legis-
laça:o . . 
· «A1·t. 190. As p1·escripções jâ iniciadas, 

que deverem ser c~nsicler·adas consw~
metdas na deLta 1·e(encla em consequencw 
de 1·eclttcçcío ele pnt.z·o, estabelec-ida neste 
Cocligo, só poclerao ser allegaclas ttm anno 
depois.» 

SECÇÃO li 

Aet. 199. Convem additar-se a este artigo, 
como n. 4, a. disposição do art. 551, n. 3, elo 
CODIGO CIVIL PORTUGUEZ, relativa a. outros 
casos em que a prescripç_ão_nã? deve correr, 
dispôsição essa por dema1s Jnst0cacla. 

Assim, não cone a prescr1pçao: 
« E nl1-e te1·cet:1·o e mulher casacla : t o, 

relativamente aos bens clotaes, si a pl·e-
saipçao ncío tiver começado a C0'/'1'61' 
antes elo mctt-rimonio; 2°, emqttanto aos 
bens immoveis elo caw~, atir.nwclos pelo 

m cwido sem consentimento ela mulhe1·, 
mas só na parte que toem· a e:1ta nos dilos 
bens ; 3°, nos casos em que a acçcto cta 
mulhe1· cont1·a terce-iro 1·everte1· cont?-a o 
rncwiclo . » 

Art. 200. O projecto estabelecendo que a 
prescripçãG não corre contra 0s ~bsoluta
meute incapazes, exclue a suspensao delta 
quanto aos relativamente incapazes. Este 
preceito, justo como regra, não deve ser ab-
soluto, isto é, devo soft'rer uma. excepção no 
caso em que o incapaz relativamente não 
tenha raprescn·tante legal e para o tempo 
em qtle dello ~stiver privado, pois que será 
injudto permittir que a prescripção corra 
contra aquellc que não tem quem defenda o_ 
seu dit·eito. 

Esta excepção, consn.grada pelo art. 1389 
do PROJECTO FELICIO DOS SANTGS e pelo 
art. 549 do CODIGO CIVIL PORTUGUEZ, póde 
ser assim concebida: 

« A presc1·-ipçtío na: o começa cont1·a os 
meno1·es e interdiclos e, quando começada_, 
?uío co?Tc, emquanto estive1·em etles pn· 
vaclos ele 1·epresentante legal. » 

SEC('ÃO III 

Art. 203. No n. 3 deste artigo, depois elas 
palavras «jui.?:o elo inventario »Se deve accre-
sc(ilntar «do clevecl01· », porque a apresm_l-
ta~ão no juizo elo inventario do propno 
crr?o~ não justifica a interrupção da prc-
SCI'lpÇao. 

Art. 207. Na P parte deste wrtigo, acl 
1:n~tw• elo art. 2249 do ÇODIGO CIVIL FRANCEZ, 
do art. 2130 elo CODIGO CIVIL ITALIANO e 
do art. 202 do proprio projecto! se ele v~ 
ac(.~rescentar in fine: « sctlvo s·t a obn-
gar_ao for indivisível. » . . 
~uanto ;;t 2a parte, é mm~ cla~·a_ e ev1ta 

duvidas de interpretação a dtspos1çao corre-
spondente do art.l98 do PROJEC'l'O BEVII,AQUA 
qur eleve ser preferida. 

Projecto Bev·ilaquct 

<\ Para interrom-
pm:-·se_ no todo a pre-
scrtpçao, a respeito 
elo~ co-devedores soli-
darios, é preciso que 
o acto ele interrupção 
sej!t notificado a todos 
os hercleiTos do cle-
veel01' soliclm·io, ou ao 
cabrça ele casal, ou ao 
invrntcwiante, ou que 
o reconhecimento da 
divida soja feito por 
toclps os henleiros.» 

Projecto revisto 

« Para intm·rom-
per-se no todo a pre-
scripção a respeH0 
dos devedores soH-
darios, é preciso qu.e 
o acto de interrupção 
sejlt notificado a todos 
os he1·clei1·os do de-
vedor solidar·io, AO ca-
beça de casal, ou ao 
invental'ianto, ou que 
o reconhecimento clêt 
di viela seja feito por 
todos os herdeiros. » 



SECÇÃO lV 

Convem estabelecer no pr-lncipio clesta 
secção, como preceito gcrêtl regulador ela 
materüL, ~t disposição elo art. 2517 elo Con. 
CIV. CHILENO: 

« 'l'oda acçito pela qual se t'eclamc~ wn 
clit·eito se extingue pela prescripçao elo 
mesmo elit•eito.» 

Art. 210. E' necessario incluir depois das 
«acções pessoaes» as «o;cções t·ec~es», como pa-
rece ·ter sido o pensamento elo PRoJECTO 
BmviLAQUA, que no art. 201, Ol' a emprega a 
expressão « acções pat·rimoniaes» , ora sómente 
« acções » (COD. CIV. ITALIANO, art. 2135). 

Art. 213. Qual o ponto ele partida para, a 
prescripção ela, acção que tem o credor para 
annullar os actos praticados pelo deveclor em 
fr•wu.de d<t execução (art. 212, n. 9)? 

Da data do acto etnnullave1 ~ Parece que 
não-poeque a acção muitas vezes dependerá 
de obter o credor sentença condcmna,toria 
contra o devedor. 

Além disso, a acção de rescisão do acto 
praticado em fraude ele credores dep Dncle, 
em regra, ela prova ela insolvencüt, ela 
excussão ele todos os bens elo devedor . 

Si por fraude da execução devemos en-
tender o que a lei vigente define, verifica-se 
que o prazo de um anuo (art. 212, n. 9) con-
tado da date~ do acto {raudatw·io, é muito 
re.;tricto. 

Nestas condições, parece conventemte ac-
crescentar ao art. 213 in fine: 

«O elo n. 9, da clata em q~te O C1'edat' 
obtiver cm·tct de sentença cont·ra o cleve-
elor .» 

No nosso direito vigente, aS$il11 como no 
direito feancez (Attbri et Ra.u, Cours de cl-roit 
civil français, vol. IV, § 313, n. '1), no di-
reito italiano (Mazzoni. Inst. di clir. ci·v. 
ital., vol. 4°, n. 111), etc., a acçãopauliana 
prescreve em 30 annos, contado.1 da .clata 
elo acto frauclulen to. 

Talvez .fosse preferível- ma,nter-se este 
preceito. 

Art. 216. A expressão «delicto» ê muito 
restricta; eleve ser substituicl;;t por « acto 
illicilo», 

PARTE ESPECIAL 

Li'fro 1° - Titulo 1° 

Parece melhor que este llvro seja inicia-
do, não pelo titulo «elo casamento», mas pelo 
capitulo 1 elo titulo V, que trata das Gl.is-
posições geraes sobre o parentesco, como 
fez O P:Rojmc'ro COELHO RoDRIGUl~S (L, 3°, 

T. 1°, Cap. 2° da Parte Es]Jecial) e tu.mbem 
o CoDIGO CIVIL ITALTANO (L. ·1o, T. 4°), etc. 

I-l<t noçõe> de parentesco que são necessa-
rias ao estudo e applicação das disposições 
rela,ti.vas ao cetsamenb. 

Des te modo, o cap. Ido tit. V elo llv. 1° 
ela Pw·te .Especial deve passar <1 ser o titulo 
lo elo mesmo livro, feitas as demais altera-
ções consequentes. 

CAPITULO I 

Art. 218. Sobre'~ ra parte: A expressão 
«obrigc~ç!ao l-egal» não obedece ao rigor da te-
chnologiet juridica. Não ha obt·igações illegaes 
e a lei civil não rege as obrigações nwt·aes-
que podiam ser as expre>sões antitheticas 
áqueHa. 

Nesta parte elo artigo, ainr~a se nota um 
vicio ·de construcção di:t phrase, que obrigou 
a empregar as palavras «matt-imonio» e «w-
samento». 

E' preferível acloptar-se a modificação 
seguinte: 

P~·ojecto t·e·visto 

«As promessas ele 
casamento não produ-
zem obrige;çao legal 
de contt·ahir matJ·i-
monio.» 

JI:IodificctçcTo 

«As promessas ele 
casamento não pl'oclu-
zem ob1·igaçao ele o 
c onkc;hir. » 

Sobre a 2a parte : O projecto deixa im-
mansa btitucle ao direito do inclemnização 
pelas despezas feitas n:J. previsão do casa-
mento não realizado. Será. mais conve-
niente acloptar a restricção seguinte : depois 
elas palavr·as «despendido na pt·evisão elo ca-
samento» diga-se: <<J.Jropot·cion(tlmente eis cit·-
cwnstancias». 

Igualmente convem restabelecer o preceito 
elo art. 209 elo PROJECTO BEVILAQUA, que 
se encontra tambem no ConrGo, Crvn. ITA· 
LIANO (art. 53), no CrnLENO (art. 99) no 
PROJECTO COELIIO RODRIGUES (art. 1835), 
etc . , isto ê : 

« StTo nullas as penas convenconaes 
estabelecidas pcwa o caso ele 1·ompimento 
da promessa ele casamento .» 

Cumpro, finalmente, notar que a pt'e-
scripção ela, t~cção para hetver a restituição 
de }Jrendas c satisfação ele despezas ele que 
trata este al'tigo, não eleve ficar subordi-
nada ao pr'eceito geral que estabelece o prazo 
ele 30 annos para a 11rescripção d.as acções 
pessoaes (ar·t. 210), devendo estabelecer-se 
para0 caso a prescri[Jção de um anno, cr:>n-
taclo da data do ef:J:'ectivo rompimento dos 
esponsaes, como fez O CODIGO CIVIL ALLEMÃO 
(aru. ), 
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CAPIT ULO li 

Al't. 2!9. No n. 4 deste al' ti go, em vez 
de «depewlen cia» diga-s3 <<po -len>, que é <t 
expc·.-•ssão consagrada. pela t echnologia jtu·i-
dica. 

1\rt . 220 . Na l)l''ttica, a pnbli cação por 
duas ·ve.::es dos pl'Ocl<tmas , pelo oilicia;L elo 
registro, nã,o se tem exccuLaclo,sob o dom ínio 
do dcci·eto n. 181, de 2<1 tle jane iro de 1800, 
cujo art. 2° é por es te r epl'oduzid o. 

Tal publica ção é inutil. Devo-se modificai' 
o artigo pela fôrma seguinte : 

P rojecto 1·ev isto 

« A' v ista desses 
documen tos, oxltibi-
clo .~ pelos coutrahcn--
tes, etc., o official re-
dig iL·á o edihl d os ?'e-
sp ~ct i ·vos p1·oclamas, 
fJU C será por elle pu-
blicado ct u as vc.?:es , 
com in ten;a/.to ele s; te 
dias de WJW á out?'a, 
e a mxa.do em logar 
os·tensi v o d .) edificio 
onde se colebral'Jlll 
os casamentos, desde 
a p1··ime1:?'a pttblicaçtío 
ate o te?'ceiro ({Ía rle-
po is ela segund ct. » 

Mo:li fiwçao 

« A' vis~n. clcsse3 
documentos , cx lü !.J i-

dos pelos co n tr<.t ileu-
tes, e tc., o ofii ei;ü re-
digirá o eJit;ü cte ca: 
s :tmen to , CJLWSorápor 
ellc ar-fixado e conse r-
vado por espnço de 15 
dic;s , em loga1' os-
tensivo do ed ificio 
onde se cclc"uraram 
os casamentos e lntbli -
carlo pel-a imprensa on-
de 11 hotwer .» 

Art . 221. O pr.nzo de (lous mezes, no nos iO 
paiz, onde o.;; meios de transpor te o do co m-
muiücação são muito difficeis- é muito rc-
stricto. Deve sor elevado a seis me.::es. 

'Art. 223. Bm vez de «mttnicipi o,> digct·SO 
<~Estado» , mantendo-se assim o preceito do 
a.et. 5° do decreto n. 181, de 1800. 

CAPITULO UI 

At·t. 226. A expcrlencia dial'i a tom de-
monstrado os gravo.> inconvc n:icntcs o os 
pern iciosos eJfeitos do casamento entre tios 
o sobrinhos . 

Por ffi <'J:ÍS innovadora que olla seja, convem 
decretar-se Q prohibição de taos casamento.>, 
estabelecendo-se como n . 5 deste artigo : 

« Os tios e sOb?·ínhos, p01- pa1·entesco 
consangtdn eo l-egitimo ou iUegitimo. » 

Ao n. 13 de5te artigo devem ser abertas 
uu as exce1)ções . A razão do impedimento 

all i estabelecido provém lia necessidade ele 
evitar a incerteza da paternidade, a con-
f its(io elo partO. 

Desde que tal incerteza desapparoça, desde 
que essa confusão seja im:possivel, cess~ a 

l'azi'Lo do impedimento , que não pôde t er s ido 
estabe lecido em Ol lio ás segundas nupcias. 

Nestas condições é justo quo se permit.ta o 
casamento dentt·o dos dez rri.czes consequontcs 
<t viuvez ou á clissoluçiio do cas<tmento : 

I o , quu,ndo o casamon to a nterior tenha sido 
annullado l!Ol' .impotcncia do marido; 

2.0 Qu<l,ndo a mulltor to nh:~. ficado ev iden-
temente g mvida. 

A pt•im cil>ct exccpção encontra-S(' no art. 57 
do CODIGO CIVIT, [ 'l'AÜANO. 

A :;;e&"unda, .avc.ntada por La.urcnt, é tão 
admisstvel e JU:> trficavel como a primeira. 

0 CoDlGO CIVIL ALLEMÃO (art. ) osta-
IJe' oce o mesmo impedime nto do n. 13 deste 
a l'tigo , mas permittc que se obtenha dis-
pensa. . -

Art. 228 . Do v o ficar bem expresso neste 
arttgo quo a [Htornidade i llicitct poderá 
tcunb::nn sw pro.v~ 1 l l~ P?l' confis:'ã'l expon-
t<tn o~l, , para o cllclto do tmpodimento matri-
momal- coJpcrcsbbolocom o <n·t. 7" § [ o do 
decreto n. 18 1, do 1890, o o art. ! 84:J , do 
P JtoJEC'l'O CoELHO RoomGu i~S . redigindo-se o.: 
artigo ' · 

<d fit-::açr.rJ na lw ·at patet?W pàde pro· 
vo.-r-sc n ao sà por confisstTo expont•m ect, 
com.o po1· quatque1· dos meios estabel-ecidos 
no art. 44.:2. » 

I Art. 220. Approvada '~ retlacção do ar-
tigp an tocodontc , se rá nccc.';sario dizer-se 
llO>J GC: . 

«A con(issao. de que tratam QS arts. 227 
c 228, etc .» 

A.rt. 230 . Não deve prevalecer, em abso-
luto, a. .vo ntade elo pai para o casamento 
do~ filhos menores, .no caso de diveraencia 
ontr·c os esposo,'l . E' pl'eclso prover ~ caso 
de estarem estes divorciados c, nesh hypo-
thqso, dada <~ chvergoncia quanto ao consen-

. tunento p:1ra o ca.smnoiLo do fil11o m3nOI', 
dcyc peevalocer a._ vout:.tde elo conjugo que 
ttver a posso dos filhos . As.lim, depois das 

_pa~avras « div e?·gencia ent?·e r:Ues » accres-
ceJ1 to ~ se « sako no caso ele di vorcio , em que 
pn!vatecer á ct von tade elo conj u ge a qttem com-
p et;ir a posse elos filh os . » 

Al't. ~34 . B' necossario estabelecer ox-
prQssamcnte que da decisão do· juiz, que der 
ou negar o supprimento do consentimento 
paterno, ha.ver[t r ecut·,;;o para o juiz ou tri-
bunal superior. 

CAPITULO IV 

4i·t. 235 . Admittido o impedimento entt·e 
tios e sobrinhos, será necoss<trio dizer neste 
artigo: « es impecli·mentos elo ctr t. 226 1M, 1 tt 
12 'I e não « 1 ct 11 ». 

., . 
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Scmelil n.nte · mo< li ficação scr:i ne ;essada s i<:ões do ctrt. 239, 2~ 1neto e do art. 240, 
em outeos artigos, corno nos ele ns. 2Ga, pelo mo·lo seguin te : 
2i2, etc . 

At·t. 235 . O paragl'aplto uoico dosb a.r-
t igo é in t.ciectmcnto dcsnecessa.l'i o. Ev idente-

Proj ecto revisto Mocti(icaçiío 

mente não haverá outl'JS modos de co ntttr « rl1'l . 239 (2a pttr-
gráos de p::t.rcntcsco, para. quacsqucr efTcilos te) ... fictt salvo (aos 
tl u. lei civ i.l, l> inão os que poe clla. sujam cs 1.tL nub :J n tcs) p t·omovce 
bc lcc idos . tt proüa contran:a e 
Art~ . 2:n a. 239 . Os arts . 237, 238 c 230, <~s n,cçõcs civ i ~ c crl-

1" parte- podem co:n vantagem SCl' rJ.ltt- minacs que no caso 
zirlos a um so , mais syntlwtico c mais claro, co ubcecm con tra o 
peht l'Ormct seguinte : 1 impcdientc que pro· 

Fica sctl vo ao.> nu-
h c n t cs p1'omover a 
pl'OVéL cont1·w·-ia a o 
1:mpedimenl o opposto 
c ás acçõcs c i vis e cri-
minaes que couberem 
contra o impedicote 
qu '} agir de má fé, 
sa lvo quando elle pro-
ccllcl' em razão do 
officio, ou fôr ascen-
dente , descendente, ou 
collatentl dent·1·o cl o 
2° .rJI·cio, ele q_ualque1· 
elos n"bentes , caso ·este 
em que nenhuma acçiio 
para sa·t ·is {aç iio de 
clamno poclerâ se1· pro-
p osta. » 

Projecto ?'eüis.tà 

rld. 237 . Si o im-
pcdimen to l'or opposto 
de officio, o officia l 
·da. l'cl aos nubonte.;, ou 
aos se u s p eocurado-
r cs ou rc1wesanta.ntos 
Tl m n, decl.ara:çào do 
motivo o d.as pr ovas 
elo mesmo imped·i-
mento, pü!' clle es-
crip ta c assigoada. 

;h·t. 238. Si o im-
ped imentofor op}Jos to 
pcir terceiro in·ter ~s
sado, o offici a l dar>á 
aos nubentes uma de-
claraç:ão do mot iv.Q,do 
nome c da rcsidcncia 
do impedicntc c d11s 
suas tes tem unhas, ou 
a summa, das pl'ovas 
na falta lle t estemu-
nhas nomeadas . 

.fi?·t. 239 (la parte) . 
Em qualquer dos ca-
sos de impedimento 
legal, oppol'tunameo-
t e opposto, por pessoa. 
competente, o official 
cntr cgar<l a declara-
ção do art. 2::!7 ou a 
elo art. 238 aos nuben-
tes ou a seu repre-
sentante ». 

JJiocli(icaçiío 

«0 offid nJ do r·cg i..-;-
teo civi l dadt aos nu-
bentes ou aos SC LlS r c-

·pee:.entanl;cs uma. de-
claração llo im]Jedi-
mento opposto, con-
t endo os mo ti vos o 
pro v n, s deste, o O-
nome do im[lediontc, 
quando o imvcdimeo-
to não tenha sido·op-
posto de officio. 

Arts. 239 c 240. Ha um defeito do redacção 
no art. 240, quando diz: «a mci {é nao se p1·e . 
swne no únpectiente que lJTocecler em 1·a::ao elo 
o(fi.cio , e tc.». Pôde parecer, a cont?'w·io senso, 
que nos outros impedientcs a má fé se pre-
sume, o que cJntraria os principio,; geraes 
de dil'eito e não pôde ser pensamen to do 
projecto. 

Para evitar· esta çensura, convém . ·ynthe-
tisar em um só preceito, semelhante ao do 
art. 91 do Con. CIVIL ITALIANO, as di spo-

ceder de má fé. 
;11·t. 240. 11 má ( é 

nao sa presume no 
impecl::ente que pl·oce-
cle ,.· em ?'a:;,ro elo o(fi.-
cio,nem nQ~ parentes. » 

CAPITULO V 

As for·malidados do casa.mcn i,o c i vil podem 
o devem ser modificad<ts no senl;ido de ~ impli
fical-as, parecendo cxcoJsivas lLS do projec~o, 
que são as do clece. n. 18 1, de 1890, e que 
lembram o ritnal cathulico. 

A simplificação póde set· feita, adaptan-
do-se, com algumas modificação.;, o pro-
cesso estabelecido p3lo Co o. C1v. PoR TU· 
GUEZ, art. lOS!. 

Art. 247. A exigencb, feita no paragrapho 
unico, de con11ignarcm as proprias testemu-
nlms, juntamente cJm a sua a.ssignatum, 
<LS declarações alli mencionadas- não t eem 
alca.oce pratico , nem pôde ter sancção al-
guma., no caso de omissão . 

Taos declarações devem ser feitas no corpo · 
1la escriptuea de casamento, pelo oficial 
r espectivo, que podertl ser multaclo pela 
omissão. 

Art: 248. O itBtrumeuto de consentimento 
para casamento deve ser integralmente 
tra.nscripto na escriptura nupcial, para r.vi-
tar possíveis abusos e facilitar ao juiz a apre-
ciação sobre a validctde do consentimento, em 
caso do li tigio. 

Ai·t. 255. Para ficar bem .explicito que o 
casamento, no caso de imminente risco de 
vida, só poderá ser celebrado pel'aote teste-
munhas, independente da pecsença da auto-
ridade competente quando «o contrahento 
tiver filho do outro, vi ver concubinado com 
clle ou quando o hom~m tiver raptado ou 
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deliorado t\ mulllCt'», cJn vêm accresccntar 
depoi das pahtn•a «algum dos seu sub-
stitutas c &as : « c verificada a hypothese elo 
cu·t. 257, tl • . , • 

. .Art . 256. O praz0 de 4 llora , que pódc 
et• u1fici n tc na' cida.dc , é dimiuutissimo 

no interior lo paiz, dada.~ a diffi culdades de 
trau'portc a di'ta.nci<t da~ éd ' do' juizo~ 
o te. 

E indi:speusa,vcl augmcntar esse p1·azo 
p:\l'<\ dez dias . 

~\.1't. 257. A c:d' ""encia do n. 4 - « LJ.Ue os 
nuboutes r pibm a,s formulas do ca'ament? 
é iujtdificavel_. A formula pô_de. 'er, set~a. 
com c rteza, lgnorada.na maJ.ona d 'caso 
llla.ximo u interior do p;úz. Exigir por-
tamo. qn olla ~<\ rcp tida.- é bu.l'l<\r o 
bcnefico intuito da lei, quo outro não é 
~inii.o o d f;~cilitar. ill m·tic11la mm·tis, a 
le~itimaç.ão da lWO!' :J:!Oi' 'ubscq~ente ma-
tl'imonio ou a rcp;_u·a.~:a.o tlc rclaçoes c acto' 
ant rior s, repro~\do' pelo direi to e p ·la. 
1uor..tl. B, ~ e:-.;igir que as tc-,.tomnnha' 
confirmem o dúponlmrn cumpndamentc, 
d;,mdo 3. mziio do 'CU dito. que O' nubent ' 
ma.ninPttu•· m iuequh- camcu'e a, Tonta. e 

c ' rui' se !OU'ide ·aram. do fReto. 
cas do:r nn.qnell acto . .1 c 'O St'lutido, doTe 
"'Ol' ru.oditicada. a l'lliit\cgao do n. 4<> do n.r-
ti.lo"'· 

.Art. ! @. Jl1" J!iJOOessari<ll ml!lll"WlU'IJ;;r' exp '!J 
.qllim :;t iiJm~lfre'filefi: , ,!1111. aiJOii!'li'li®!!Hie llll'ãlll ~.i 
11mwfii:Wl ofu:l 'll'mlllliiftl11l!e ,,n,l!l .wxs lll!leamtll, .~J.IU;Wilil@ 
flllJ1' fWf'f.J lXIYftlfP/'illltL ~ lfllla 1litiia 'iliT ~()~ 
trorrli.e. 

!(!) ~t'1J,'zr;) Q~ i1IYU$ (JIMIJ@IJJ ]lilltll'JJ, :21 ]Jllii"~JI!l~ 
dia lh!l\Jií:111 ,illi!;) llilttllllJJWilll;dl!liJ nn:a llllflOO»ltllmesn: <ll!<G :all'-
'lligiD- llll1JJmiifum 11 o> p>m. p0illn~ "lM' ll'~Sibrm:g!.ikJ 
.a. m:m lllllll11, ôJOOllil(il jf~m; I(IJ Ül!llli. Cirl.lllL IF.u,~-ll!J 
(llll\T,. n !))4, mll11iinnira Jjll!!lr'!Úl"~-

.Alrt. - • A ~·et.'Sã!lil « l(jJUll<l't nn<ellllli "@w<etr m-
'hffi®SE!e ~> ·~ TDl!lTII!ÜJDOJ cllllllll1Jll!l:a. tO fumlberr~<se Jl!lt9Je .~ .Jr 

:WCOO::llii \l'XIll BWJIDrmft~. 

N ' f.'êlSlll ·Me iiln1600B lEllill:raH, 11) ~m e 
»eflfur J1l!llliill!iidaile ril;ew; 'Ül' ~ a i'Jeifillll)i!i 
~~'51, <!JJOOilll@ :©l:~lllllllil fi)) IC\@Jil). Cn:w. ~~ 

(ttl't. 191) c o lTALTAXO (ar t . 104) . Convém, 
poi;;, adop tt~r a. sub.;;titniQã.o seguinte : 

. ~--

Projeclo ·rev:sto lJRirT(icaçC{o 

«A decla.r .:tção de "a 
nullidade pódc ser 
requerida por qu.al-
quel' pessoa, que n alta 
tenha interesse , ou 
pel.o orgt7o do lúi-
nisle1·io P ublico .» 

«-\. de(;laração d<'~ sa 
uullidade póde ser 
pedidapelos conjuges, 
pelos ascende11tes, pelo 
j]f;nisterio P ublico ou 
pela pessoa ·que nella 
tive;· inte1·esse econo-
mico, acl.twl e legi-
t imo . » 

Art. <:>f9. Não ha r11zão que justifique a 
anuullação elo ca&'\mento nas hypotheses 
dos n~ . I·) a 15 do art . 226, para as quacs 
j<í exi tem e bastam as penas do a. r ' . ~ . 7 
a '> 9 do projecto. O decreto n. 181 cit ., 
art. ô3 não estendeu a tae C<\'So a nnl-
lid;ule do casamento e nisso nã.o fez mais do 
que acompanhar a. 1egUação dos poTo 
cul to . 
· Pa.rcce, poi , que a .disposição do art. 27:. 
de1c re::."'tringir- a ao caso dos n . 9 a ll 
do art . .226. 

i rt . 275. Convêm, dcpoi' da_ palanas «e 
mlifical-o~ a I''' enta.l' « eiL7JnJssa ou ta-
citanumta ». 

At·t. 917. Ju3.itica.m-se, pela. imJlle lci-
tl:lra . < ~ ~uintcs emend< ~ a.dditivas: I • -

l""' 

<Ll annullaçlio do casilDWI!lo da nwllwr 
IIUI!OJ' d.~ 14 mmo • nii9 pod<tni se1· }k'flida 
quando da uni-iio l~f:<JI' n:.suUado a sua 
gm;oid..,;o . ~ 

E' a rusposic,:ão do ar~. UO do Conmo Grvu. 
l"".AL -o, etc. 

-« Àli~t'il~Wi' ik 14 mw,os ou a mmwm· ti<J 
Jl(j s@ j'JG<tlJe»·ii ('l!'t..'"l'tr-se pat'<l .:c.fldJ' a fm-
PJJS~f<iÍIJ ou o C41mpi·itu,•Jtt-o dG pena cl·i-
tmift'iill : '!l Ml Wif'-' S8S tt jrf.i;;, em tpehml<J 
j~~qj tn"fi<C-i9't1:1' d: St?p<r>J''ilftW d COI-p>JS, 
lJq~7lrf!qK!JUI/lll) 1/ll oawMr 11iW ormapfdm· a &a«dlr3 
!Cit:iil!flfk Jl!l'&»"·CZ @ 00 !/m!ICQ'lf4). 1i> 

E'- ili:s ~L&si~ do ru-t. I d docl.'Cto ci-
ifru'i·ll n_ "l e do art. ISOO o PRwEcro 
\:91EUILII) RoD!U6tiE3. 

_lJrJt. ~;.;g_ Deve ilCl'reooeoúl.l"-&} depois de 
« J~IIJI, ooH~~-<JIIIJIJ~·r:i4!1. J,illfZ » a,~ p:lta.vra-s «< ou <~ld 
... ~·rli'J~·clWl!e ifi!,G.vfd'l!! "- oonu oom razão nu. o 

• k l9l~ O PaÓJECm CoELIIO Ron .mcr::. 
O rojecm, i 001 qne _ . a, · o e<t· 

~enmo pe:ta ·vo, como no ar 454 etc. 
llllfu» demm <a mt gnrn. jW"idiro.. 



r. 

tODiGO CIVIL BRAZILEIRó 97 

Convém additar a este artigo a d isposiçKo 
do art. 75 elo decreto citado n. 181, que é a elo 
art. 1916 do PROJECTO COELHO -RODIUGUES: 

«Quando o casamento nullo ou annulla-
vel tiver s1:clo cont1·ahiclo ele boa fd, pr·odu-
_.ird os seus eff'e-itos civis, quer em 1·elaçao 
aos conjugas, que1· em relaçao aos filh os, 
aincfa que estes fossem havidos antes do 
mesmo casamento. Todavia, si wn só elos 
conjuges o tiver contTaMclo ele boa (e, o 
casamento só p1·ocluzird etfeito em (avo1· 

· clelle e elos filhos. >> 

Art. 28l. O n. 1 de>tc artigo eleve ser 
supprimiclo. 

O n. 2 .ticará melhor redigido mantendo-
se a disposição co1·relata do PROJECTO BE-
VILAQUA (art. 257, ~oy, assim modificado : 

P1·ojecto rev;:sto 

« A ignorancia de 
crime inafiançavel e 
mio p1·esc1··ipto com-
rnettielo antes do cr(sa-

• menta. » 

Jlfocli fiwçao 

« A ignorancia ele 
crime inafi<tnça ve1 
anterior ao casamento 
e de(inüivamente jul-
gado por sentença 
conclemnatoria. » 

Art. 283. Por motivo de methodo o cla-
reza, que não escapou ao PROJEC'l'O CoELHO 
RoDRIGUES, art. 1904, este art. 283 eleve 
ser collocado em seguida a0 art. 271. 

Convém additar ao art. 283 o clispJsitivo 
do art. 113 do Con. C r v. ITALIANO, que 
completa a "ma teria do Cap. VII do projecto 
na parte referente á nullidade do casa-
mento: 

«0 conjuge póie, em qualque1· tempo, 
impugna!" o casamento do out1·o con-
juge ; sendo opposta a excepçiío de nulti-
clade do pr·<:meiro casamento, eleve eUa 
ser p1·elirninannente decidida. O casa-
mento cont·rahiclo pelo conjuge ele um ajt-
sente ncio pócle · serimptt,gnado emquanto 
clw·ar a ausencia. >> 

Art. 284. A manter-se este artigo, que 
parece conter materia puramente proces-
sual, é preferível substituil-o pelo a rt. 1918 
do PROJECTO COELHO RODRIGUES: 

Projecto C. Rocln:gues 

« A aoção de m~lli
clade elo casamento 
se1·ú summm·ia, mas a 
ele resciscio serd sem· 
pre orclirta1·ia. 

Vol. n 

Projecto rev1:sto 

« A declaração da 
nullidade do casa-
mento se1·ú pedida por 
acçcio summaria. » 

Art. 285. A disposição deste arGigo invttdo 
a competcncía dos Estados p :tm legislar 
sobre ma teria processual. A ser oonseevada, • 
deverá. soiTrer a modificação seguinte: 

Projecto revisto 

«A acção do nulli- «OauGor, nas acções 
dado ou annull açlio ele de nu llidacle ott 1·esci-
casamento e a de di- uio do casamento ou 
v o rei o senio precedi- 1 nade divorcio, pocle1-ci 
elas ele wna rpetiçao elo pecli1· a pnivia separa·. 
atttor·, documentaclct çao elos co1·pos. » 
quanto baste paJ•ajus-
ti(iccw a separaçcio, 
qtte sad concecl·iclct 
pelo jttiz com a possi-
·vel brevidade.>> 

. CAPITULO VIII 

Art. 287. E' preferi vel a dispo.:;ição do 
aeL 99 do cit. decr. n. 181, rasteingindo-se 
a uma ter~a parte a peeda elos bans-impos·~a 
ao infeactor. · 

P1·ojecto 1·evisto Dec·1·eto n. 181 

« O pai ou mãi q_ue «O pai ou mãi que 
se casar infringindo se casarcominfl•acçã.o 
o disposto no a,rt.226, elo (art. 26, n. 12), 
n. 12, perderá, em per1lerá, em provei·to 
beneficio dos filhos a dos filhos (a ·quem 
quem devia dar par- devia da;r• partilha,) 
tilha, clttas te1·ças par.. umct te1·çct parte dos 
tes dos bens que lhe 1 b@n s que lha deve-
deveriam caber no riam cabe1· no inven-
inventario do casal e tario do casal, si o ti-
o eliTeito de usofructo vesse f'e-ito antes elo 
nos bens elos mesmos segMinte casamento, e 
fi.lllOS,» o clin3ito à aclnúni~-

traça:o e ao usofi·ucto 
, elos bcllS dos mesmos · 
filhOS'. » 

Titulo 2°, Capitulo 2° 

Art. 30 I. Não é razoa vel o sequestro to., 
tal dos bens da mulher. Ü PROJECTO BEVILA-
QUA refere-se (art. 274) ao seq_uestro ele uma 
pa1·te elos rendimentos desses bens. 

Nesse sentido, deve ~er modifi.cado o ar· 
tigo. 

Art. 304. Não é demais tornar claro ClllB 
,a outorga da mulher só pócle ser dada por 
inst1·umento pttblico. 

:i.3 
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€APITULO 3° dotaes nos casos não previstos no mesmo 
paragrapho, dizendo-se : 

Art. 311, n. 7. Depois de« alienaçao » de-
ve-se accrescen·ta.r « m1 encargo », como bom 
dispoz o n. 5 do art. l 943 do PROJEC'l'O 
Co~~Lrro RoDRIGUES. 

Art. 320. Conv-ém accrescentar, depois 
de «remoto» as palavras «ou inaccessive l». 

Art. 324. Ha um erro .de impressão. Deve 
ser <ms. 1 e 2>> e não «ns. 1 e 3». 

Titulo 3°. Capitulo 1o 

Art. 328. Convér)J tornar claro que a ex-
clusão da communhão na hyothese elo n. 3 
só se verifica quando houver herdeiros ne-
essarios na data elo casamento. 

CAPITULO 5°, SECÇAO I 

Art. 352. São preferiveis e devem ser 
restabe1ecidos,em substituição a este artigo, 
OS arts. 329 e $3D do PROJETO BEVILAQUA. 

Projecto Bevilaqua 

«, Art. 329. O dote 
neto pócle se1· augmen-
taelo pelos conjuges de-
pois elo casamento. 

A1·t. 330. O dote 
constituído po1· ter-
ceiTo, na constcmcia 
elo matrimonio, não 
tem etfeito sobr·e o Te-
gt:men preestabelecido 
1Jara os outt·os vens 
dos conjuges.» 

Projecto revisto 

«Art. 352. Durante 
o matn:monio o elote 

· nao pócle ser atlgmen· 
taclo sinão por acces-
sôes natU?·aes. » 

SE0ÇÃO II 

Art. 366. A disposição do n. 6 deste ar-
tigo deve constituir artigo separado, pois 
que evidentemente a alienação dos bens do-
taes, no caso de clesq,peopriação por utilidade 
ou necessidade publica, não póde ficar subor-
dinada á hasta publica e autorisação do 
juiz. 

Na mesma censura incorreu o «EsBoço» 
DE TEIXEIRA DE FREITAS (art. 1368.). 

A data certa, a que se refere o n. 3 do ar· 
tigo não deve ser ante1·ior ao . casamento, 
mas ao 1·eg1:stro elos contractds nupciaes ele 
que t?-ata o art. 331 ao p1·ojecto. 

Convém accrescentar ao paragrapho unico 
- disposição que regule a applicação do ex-
cesso ou sobra do preço da alienaçao elos bens 

« Nos demais casos, o excesso ou sobras 
elo preço clct atienaçi'ío se1·a:o consicle-
•·ados vens elotaes e cle'!Je?·ão, p01' cleter-
minaçao elo juiz, se1· como taes emp?··e-
,qaclos. '> 
Excluindo deste artigo o n. 6, conforme 

as observações au·Geriorcs, dever .. se-ha es-
t~nder ao artigo novo, que contiver o rcfe-
rc~.~o · preceito-a disposição do paragraplw 
umco do art. 366. 

Art. 371. Este artigo consagra parte da 
disposição do art. 1561 do CODIGO CIVIL 
FRANCEZ, suspendendo a 'prescripção dos im-
moveis clotaes, durante o casamr:m~o, mas 
deixa de incluir o caso ele ter a pre~cripçã:o 
começado a correr an·Ges do casamento. Etú 
relação ao possuidor do ünmovel em vin,s ele 
prescrever a const ituição do doto é 1·es inter 
ali os acta e, portanto, não deve afféctar o sou 
direito. 

O caso do artigo é uma das hypotheses de 
suspensão da prescripção de que trata o Co-
DIGO CIVIL PORTUGUEZ (art. 551, n. 3) e que 
póde figurar no capitulo que se occupa da 
prescripção, como acontece não só no citado · 
Codigo, como tambem no CODIGO CIVIL ITA-
LIANO (art. 2120.) 

A ser acceita a emenda add':itiva ao art. 199 
dq projecto, fica sanada a inconveniencia 
n9tada neste artigo, porque alli se esta.belece 
qlje a presc~ipção dos bens dotaes não se 
surpende si for iniciada antes elo casamento" 
como, além do art. 551 do CODIGO CIVIL POR-
1'ljGUEZ, dispõe o art. 1561 (l" parto) elo 
Cqmao CIV.IL FRANCEZ. 

p dispositivo da segunda parte do artigo 
do projecto, relativo aos moveis clotaes, é de· 
duzido do art. 1152 do CODIGO CIVIL PoR-
TUGUEZ. 

SECÇÃO I1I 

.,Art. 379. E' conveniente elevar-se a 10 
annos o prazo de cinco, de que trata este ar-
ti&"o, como fez O PROJECTO BEVILAQUA 
(art. 355). 

E' de 10 annos o prazo estabelecido pelo 
CODIGO CIVIL FRANCEZ (art. 1569); pelo !TA· 
LIANO (art. 1415), pelo PORTUGUEZ (artigo 
11-15), etc. 

CAPITULO VI 

{irt. 389. A referencia não deve ser ao 
art 346, mas ao art. 348, que é o que trata 
doTegimen obrigatorio de separação de bens, 
a_ ct ue allude esto artigo. 



éobrGo CiviL i3Rf\.ZILEÍRÓ 99 

CAPITULO VII 

Arts. 392 e 393. Será vantajosa a substi-
tuição destes a rtigos pelo art. 2095 elo Puo-
JECTO COELHO R,ODRIGUES : 

Projecto C. Rodrigues 

A1·t. 2095. Depois 
elo casamento serao 
nultas todas as doa-
ções entre vivos feitas 
poT ttm conjuge ao 
OtttTO. 

§ 1. 0 Ntr:o se consi-
cle?·a doaçiío a ?·enun-
cia de ttm di1·eilo 
ainda ncio aclqui·r·iclo 
qtte, eleirx:qnclo de ser 
acceito por um elos 
conjttges, eleva compe-
tiJ· ao outro. 

§ 2. o Incorrem, po-
1·ém, na nulliclacle 
deste ?"atigo as fianças, 
os pagamentos ele di-
viela elo· Ot{t?·o conjuge 
e a cessão elo uso(ructo 

· qtte compet·ir ct wn 
clelles, solvo o . caso 
elo art. 20.65. 

Projecto ?"evisto 

A1·t. 392. Os conjtt-
ges podem (az e1· ent?-e 
si, clU?·ante o matt·i-
monio, doações ele 
bens, as quaes são ?"e· 
vogaveis livr·emente, e 
a todo o tempo, pelos 
doadores. 

A?'t. 393. Os bens 
àoaclos toman"ío a na-
t·ure::ra ele prop1··ios elo 
clonata1•io, qtwlquer 
qtte seja o ?"egimen 

· matr·imonial. 

TITULO III 

CAPITULO VII 

Al't. 393. ~m seguida a este artigo, .ac-
Cl'cscente-se o Cap. VI do 'l'~t. IV elo Lwro 
III, da Parte Especial do PROJECTO CoELHO 
RoDRIGUES, relativo á instituição do homes-
teacl, cuja utilidade não precisa ser encare-
cida. Assim, faça-se o additivo. 

CAPITULO VIII 

DA CONSTI1'UIÇÃO DO LAR DA FAM:lLIA 

« A1·t. (Segttem .. se os arts. 2079 a 2090 elo 
PROJECTO citado)» 

TITULO V 

CAPITULO Il 

Projecto Bevilaqua 

Art. 398. A legiti-
midade do filho con-
cebido na constancia 
do ca:samento., ou que 
se presume eonc.ebido 
nessa época, só póde 
ser contestada : 

1.0 P1•ovando-se que 
o murido achava-se 
physicamente impo.s· 
sibilitudo de cohubi· 
tar com a mulher, nos 
prinÍeiros 120 dias 
dos 300 que prececlem 
ao nasc·imento, seja 
por se achar delta 
afastado, seja por ou-
tt·a cattsa ; 

2. • P1"0'I:JCtnclo - se 
que, durante esse tem- · 
po, estavam os conju-
ges legalmente sepa-
?'ados. 

Art. 399. O segun-
do motivo mencionado 
no m·tigo antecedente 
não proeede1·á, quan- · 
elo, apezar ele legal- · 
mente sepm·aclos, os 
conjuges tivll?·em co ha-
bitado algum dia sob o 
mesmo tecto, durante 
o refe?"iclo tempo. · 

P1·ojecto 1·evisto 

~ A presumpção da 
legitimidade dos fi-
lhos n.ascidos du:van-
te o m<l}trimoni.o, pas· 
sados 180 dias depois 
da c.ohabitq,ção, oti 
de11tro des 300 subse• 
quentes á suu disso· 
1uçã@ ou á separal}ão 
dos conjuge.>, só pôde 
ser illidida provando-
se ter-se achado o 
marido physicarnentg 
impossibilitado de co-
habitat' com a mu~her 
nos primei;·os 121 
clicts , ou mais, elos 300 
que houverem prece-
diclo o nascimento elo 
filho.» 

(!!;; a disposição do 
art. 103 do Con. Crv. 
PORTUGUEZ.) 

Art;. 427. E' d€1 vantagem o restabetee~
mento, em seguida a este artigo, da dispo-
sigão do art. 404 do PROJECTO BEVILAQUA: 

« Si o mar·iclo {allece1· antes ela termi-
naçc"ío elos prazos · do artigo antecedente, 
setts herdeiros podem intenta?" a acção de 
contestaçao ela legitimidade elo pretencliclo. 
filho, dent1·o de clous mezes contados ela 

. m-orte elo p1·esum1:clo pcti ou elo cl·ia em que 
(01·em pe?'turbados na posse da he1·ança 
pelo pretendido filho ». 

Identíco preceito se encontra no CoD. Crv. 
PORTUGUEZ (art. 108, n. 2), DO lTALI:A.NO 
(art. 167), UO FRANCEZ (art. 317), no CHILENO 
(art. 184), etc. . 

Art. 422. São prcfol'iveis e devem s~1· res· Não ha, com e.treHo, razão para rec:usar 
tabs1ecidos, em substituição a este artigo, os aos herdeiros o dil'eito garantido pela dispo· 
arts. 398 e 399 do Pu.oJECTO BIWILAQUA .: sição supr<t transcript<t. 
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Art. 430. E' preferível a disposição do 
COD. Crv. PORTUGUEZ, art. ll5 : 

God. Oiv. P01·tu.guez 

At"t. 115. A posse 
de estado, neste caso, 
consiste no facto de 
alguem haver sido re· 
putado e tratado po1· 
filho, tanto pelos pais, 
como pelas famílias 
destes e pelo publico. » 

Projecto l'evisto 

Art. 330. A posse 
do estado resulta da 
existencia de facto s 
que induzam 1·elações 
de filiaçtío e pate?·ni-
dacle entr·e um indi· 
viduo e o chefe da fa-
mil·ia a qtte elle p?·e-
tencle pertencer. 

.Art. 435. E' muito curto o prazo de u.m 
anno para a prescripção do direito que 
assiste aos herdeiros do filho para reclan~a
rem judipialmente a legitimidade deste. 

Deve ser elevado a cinco annos. 

CAPITULO IV 

Art. 454. Convém restringir, de accordo 
com as tradições do direito vigente, o 
efl:'eito da declaração da filiação paterna c 
materna, em virt11de do casamento decla-
rado nullo, sem as condições do putativo, á 
obrigação de prestar alimentos. 

CAPITULO VI- SECÇÃO II 
Art. 472. 0 ll. 4 do art. 450 do PROJECTO 

BEVILAQUA é mais completo, · pelo que im-
põe-se a substituição. 

Projeclo Bevilaqua 

«Nomear-lhes tu· 
tor, por testamento o?h· 
escnptura pttblica, si 
nc"ío sobrevive?' o outl'o 
p1·ogenitor•, ou. quando 
o sobrevivente se acha1· 
impossibil!:taclo de ex--
m·ce?' o pat1·io pocte1··. » 

_ Projecto 1·evisto 

«Nomear-lhes tutor, 
salvo ao conjuge so-
brevivo o direito de 
exerce?' o pat1·-io po-
der. » 

Titulo VI. Cap. I, Secção I 

Art. 502. Não ha razão para ter sido. sup-
primid<t a disposição do art. 483 do PROJECTO 
BEVILAQUA, que deve ser r estabelecida como 
additivo a este artigo : 

« Quem ·institue wn menor seu he1·dei1·o 
ou. legatcwio, pode1·â nomear-lhe wn cu1·a- . 
clo1· especial pw·a os bens deixados, a·;:ncla 
que o m enor se ache sob o patrio poder 
ou sob tutela.» ~ 

SECÇÃO V 

Art. 519. Em vez de« 1·eque1·er a venda »• 
diga-se « ?"ealizcw a-venda » (n. 7). 

SECÇÃO VI 

Art.. 526. No n. 2, em vez de« apolices », 
diga- se: « tilttlos », de modo a não ficarem 
prohibiclos os cmprestimos actualmente 
admittidos. 

CAPITULO Il 

Art. 539. Accrescente-s·e: « 3, 0 Os p?·o-
cl~gos », si for acceita a emendc1 que. resta-
bqlece a intcrdicç:ão por prodigalidade. 

Art . 540. Convém precisar o alcance .da 
o::~ipressão « pm·entes proximos ». 

Sala das Commissões da ·Fn.culdade Livre 
d<'/ Direito do Estado de Minas Geraes, 24 de 
otrtubro de 1901.-Affonso Augusto .i1101·ei1·a 
P~nna.- Vi?·giho 111. de Jl1ello F1·anco.-Ca 
millo de Brito.-Levindo Feneim Lopes .-
Antonio Lttiz Ferreira Tinoco.- Jotio Emílio 
dq Rezende Costa.-José A. Paraizo.-Edmun-
dq Pereira Lins. - Joao Luiz Alves, com 
rqstricçõe~. 



O PROJECTO 
DO 

Codigo Civil perante a Faculdade Livre 
i de Direito de Minas Geraes 

1 

,; 

Pal'0Ce-mo que se devo considerar como 
auspicioso o interesse que entre os doutos vae 
despertando o P1·ojecto de Codigo Civil, offo· 
recido pelo govm'no da União ao corpo legis· 
ln.tivo nacional. Mais intensa fosse a nossa 
cultUi'a jm'idica, maior tranquillidade mental 
nos permit.issem as obsidentes preoccup.l-
ções políticas, e ce ,·tltmento esse interesse 
haveria de ter uma t'epol'cussão intellec Lual 
mais lm·ga e mais fecunda. 

Na Allemanha, diz-no3 Saleilles que «diffi-
cilment<i: se poderia imaginar o numero con-
sideravel do estudos, emanando de todos os 
domínios -da cultuea jurídica, que foram 
consagracto.> ao estudo e á apreciação, as 
mais das vee:es bem pouco benevola, do 
pt•ojecto. » ( 1) 

Por ce1•to não faremos tanto, mas não se 
poderá dize.- que os juristas brazileiros se 
mos tram indifferente3 a um acontecimento 
que tão de ·pe1·to lhes toca. 

Alguns esl;udos já apparaceram, 0utros se 
annunciam, e, deste embate de opiniõe3 ha 
de resultar o esclarecimento das idéas e a 
lapidação da obra nacional qu0 se pretende 
produzir. 

Dentre esses estudo3, devem merecer par-
ticular attenção o.> que procerlem das facul-
dades de direito, quo team sid·J entl'e nós, 
c)mo por toda a parte pod <Jrosos facbores da 
evolução jul'idica. Pvr isso fJi com verda-
deira a.nciedade, cujos estos não tentei siquer 
r epeimit·, que me entreguei á leitura das 
observações !citas pela douta commisi!5.o da 
faculdade jnddica mineir::t ao Projecto de 

(l) Annuai1·e de legislation el1-rngere, 1897, 
pag. 150. 

Codigo Civil. Infelizmente ao meu conheci-
mento chegou apenas o frio resumo, o ex-
tracto tal vez mal apurado da discussão scien-
tiô.ca ali travada. Em todo o c::tso fornece 
esse resumo informações sufficientes para 
que sJ conheçam as opiniõ:u vencedora> pa-
rante os illustrJs professores da ,Faculdade 
Mineira : 

Logo o pl'imei?·o art igo d<~. parte geral do 
Projecto provocou um r eparo do dr. Levindo 
que taxou de incorrecto o emp~·ego da pala-
vra-deveres . A defeza do P1·ojecto foi cabal-
mente desenvolvida pelo Dr. João Luiz, 
obsm'vaoclo que o Codigo Civil reconhece e 
regula os devores entre paes e filhos e entre 
marido e mulher que não constituem obriga-
ções jurídicas. Como, porém, a maioria não 
se inclinou deante da verdade contida nas 
suas judiciosas ponderações, retomo o as-
_sumpto, embor,\ o reconheça de valor some-
nos, para editar alguma coisa om prol da 
exprassão cJnsurada. 

A exacção dos termos é por certo excellen-
cia para qualquer composição litteraria, o 
necessidade pa.ra a~ leis, sal v o, todavia, nos 
casos similhantes aos do artigo primeit'o do 
Codigo Civil, pois que es te dispositivo seria 
innocuo sobre o pJn to ele vista das liberdades 
a vincular ou das faculdades a ga•·antir, si, 
mantida a .formula do Projecto, declarasse o 
seu objecto 1·egular di1·eitos e deveres em al-
guns casos e direi Los e obrigações em outt•os, 
em vez do dizer que, e .. n qualquel' hypothe.>e, 
Cl·am s:Jmpre oln·igações que mit'ava regular. 

Mas fosse ou nã'l de rigor a exacção neste 
c:J.so, o certo é que não peccou con&ra ell a o 
Projecto, que niio poderia ter sülo prepaeado 
com despreso do ~a,lutar aviso do Fausto an-
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gustiado para bem interpret~r o primeiro 
versieulo do evangelho S. Joao: 

Bendenke wohl die erst e Zeile, 
Dass doine Feder sich nicht uebereile. 

Diz o projecto: Art. l. o Este Codigo reco-
nhece e regula : 

1. 0 Os direitos e deveres das pessoas natu-
raes e jurídicas entre si. 

2. o Os di1·eitos e obrigações das mesmas 
pessoas em relação aos bens. 

Seria de todo inutil o segundo membro 
deste artigo, si no primeiro fosse empregada 
a palavra obrigações. Bastaria, então, dizer: 
Este codigo reconhece e regula os direitos e 
deveres das pessoas naturaes e jurídicas 
entre si, e em relação aos bens. 

Si assim não fez, é manifesto que houve 
intenção de accentuar duas ordens diife~ 
rentes de idéas, a que se traduz pela palavra 
dever e a que se especialisa pelo vocabu!o-
ob?·igação. 

_ Mais em relevo se accontua esta intenção 
no projecto primitivo dizendo o lo numero : 
direitos e deve1·es das pessoas naturaes entre 
si, como membro de uma fa.milia ; e o se-
gundo : di?·eitos e obrigações das pessoas na-
turaês e jurídica em relação aos bens . Porém, 
parecendo á commissão revispra que ha de-
veres que transcedem o circulo das relações 
de familia, foi o artigo modificado. 

Não cabe aqui examinar essa asserção, 
mas simplesmente, si a palavra d!3ve1· foi 
ali convenientemente empregada. 

A moral, a religião e o direito estabele-
cem normas directoras da conducta humana. 
Deante das injuncções em que se traduzem 
essas normas, _ emerge, na consci~ncia do 
homem; ~ a necessidade moral de agú· ele 
accordo com o preceito que lhe 6. imposto . 
Es3a necessidade moral é o dever (ethico, 
religiosa ou jurídico). 

E' assim que Leibnitz dizia que o direito 
é um deve1·, uma necessidade moral; é assim 
que em todos os compendias de phiLosophia 
do direito ou de encyclopedia jurídica se 
ensina que as idéas de direito e do dever são 
correlativas ; é assim que se diz que o de"er 
ethico é imperfei to por não ser garantido 
por coacção externa, e o devm· jul"idico é per-
feito por ser provido- dessa garantia(!). 

Todavia em vez da expressão cleve1· em-
pregam mui tas vezes os escriptores a -sun. 
~ynonima ob1-igaçcro . «.Esta lei univer'al do 
dever, diz Ka1~t (2), me impõe sem duvida 
uma ob1·igação. » 

Refere-se o philosopho maximo ao seu ce-
lebre principio : « age exteriormente de 

(l) ESCHBACH, Int?'oduction á l'etude clu 
d1·oit, 2a eclic, pag. ;19-21, 

modo que o livre uso de teu arbítrio possa 
harmonisar··Se com a liberdade de cada um, 
segundo uma lei geral. Em Herbert Spencm· 
(3), leio as palavras que se seguem: 

«Esta observação implica a conc.lusãotacita 
q1:1o não deixará de produzir surpresa: o 
sentimento do deve1· ou da obrigaçtío moml é 
transito rio e deve diminuir á proporção que a 
moralis_ação augmentar .» Fonseg1·ive , (4) dis-
sertando sobre o dever que, para elle, surge 
da lei da propria existencia, escreve : «é 
licito affirmar que a idéa do dever e o sen-
timento da obrigaçtro que delle resulta, são 
innatos no homem. » 

Não são sómente os philosophos que esta-
bBlecem a indicada synonimia, usapdo da 
palavi'a obrigação para traduzh• uma idéa 
puramente ethica. São de lhering, no Es-
pírito elo di1·eito romano (5), as expres-
sões que passo a transcrever: «Nunca os ro-
manos pretenderam introduzir uma acção 
para fazer valida uma obr·igação moral, nem 
se contentaram com esta onde quizeram 
crear um vinculo jurídico.» (5•) 

E' natural concluir do exposto que nem o 
vocabulo eleve?' é exclusiva propriedade da 
moral, nem tampouco a palavra obTigação 
está inhibida de transpor as fi•onteiras do di-
reito. 

Porém, ha. no direito uma espec.ialisação 
do termo ob1·igaçtro que não póde ser tradu-
zida pela palavra dever. E' quando obriga-
çãb significa, no dizer do jurista romano., vin-
culum jw·is quo necessitale aelst?·ingimw: ali-
ct~itts solvendce ?'ei (6), vinculo tio direito que 
nqs constrange a dar, a fazer ou não fazer 
al1:ruma cousa, em proveito de alguem que 
tepi o dirdto de no l-o exigir. E' aindn. aqui 

(2) Elements metaphysiques de la doct1·ine 
du; d1·oit, tmd. Ban~i, Pa:ris, 1853, p. 43. 

'(B) La m01·ale, tt•ad. franceza, p. 110. 
[ 4) Grande 'encyclopeclie v. b. de·vol.?·. 
í5) Vol. LI da edlc. hesp. p. 63. 

15a) Tolerem-se , todavia, em nota., mais 
es as citações. STo RZA.. Les lo·is fondamen·· 
la as ele ~'wúve?·s, l89l,p. 425: de Ht Jiber-
té decoulent tousles cl·roits de l'homme, et 
de la jt~srice tom: los devoi1·s. 

8oHIATARELLA, I p·rewpposti clel d i?"l:tto 
sc,:entifico, (p . 145). L'individuo revesti to tla 
atiiitudine a di1·it1o e a clove1·i 1·iappa 1·iva 1mo 
su~jectum .fw·is. . 

Uoelho ela Rocha (InsU~tições § 228): Es-
tand~os conjuges lign.clos por um laço inti-
mg· ... necessarütmeute se bào de dar, entre 
ell<~s, di?·eitos e cleve1·es; (§ 228). «A verifi-
caqã.o deste estado, ou paternidade, e os di-
?"eifos e deve?·es reciprocas que d'ello r ul-
taiJ?..» (318) <(E'te dever de alimenta!' nasce 
da obrigaçcio que lhes impoz a natureza.» 
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a obrigação uma necessidade moral de agir, 
mas de naturezll especial, restricta. · 

Si, portanto, o P1·ojecto empregasse exclu-
sivamente a palavra obrigações nos dois 
membros ela phrase destinada a determinar 
o o bjecto do cocligo civil, incorreria certa-
mente na censura de ter restringido o cam·· 
p0 elo direito civil a uma só de suas partes, 
a que se occupa dos direitos de credito. Usan-
do, porém, da palavra deve1·es na primeira 
o da palavra obrigações na segunda., clara·· 
mentG indicou que, além das obrigações do 
ordem economica, outrn.s seriam reguladas 
quo se não prostal'iam normalmente · a uma 
ostimaçãp pecunlaria. 

Si das consider&ções abstrn.ctas passarmos 
á consultn. dos mais autorisarlos monumentos 
legisln.tivos, verificaremos quo a paiavra 
deveres tem sido empregada pelos legislado-
res para significar uma CJrta ordem de im-
pulsões determinadas pelo imperativo legn.l:. 

Fale em p1·imoiro logar a Constituição fe-
C.cral braziloira, al't. 82 paragrapho unico: 

«O funccional'io publico obrigar··Se-ha, por 
compromisso formal, no acto da posse, ao 
desempenho dos seus deveres legaes .» 

Deponhn. o Codigo civil portuguoz que, em 
seus al'ts. 3 e 16, faln. sómentc de direitos e 
olJrigaçõos, como sómento direitos e obl'iga-
ções vê nas relações entre mal'ido e mulher. 
No art. 119.2 n. 'l diz esse codigo : «Nos 
casos em quo tenha de exercer, relativa .. 
mente a seus filhos legítimos ou nn.turaos 
que tivesse de outrem os dit·eitos e deveres 
inhorentes ao poder parenta!.» 

O codigo civil f1'ancez, parte primeira, ti-
t ul.g V, cap. VI occupa··Se des droits et 
clevoirs respecUfs des époux, segundo diz a 
inscl'"ipção. O italiano não emprega expres·· 
sões diJl'erontos. Dei cli1·itti e dei doveri che 
nascono dal mat1·imonio, dei conjugi f1'a loro, 
dei diritti e dei cloveri dei conjugi risguardo 
a la prole ; são as inscripçõos quo se encon-
tram no cap. IX do tlt. IV do li v. I. 

Cl'e io quo n:'Lo devo mais insistir sobre este 
assumpto. O P1·ojecto quiz dar clareza ao 
pensamento empregando as <luas palavra.s-
deveecs o obl·ign.ções, e pm'OCC··lUO que o con·· 
seguiu sem l'o.·valar em vicio do elocução. 
E' possivcl que tambem quizosso resolver a 
questão de saber si a eapacid;tde dn.s pessoas 
jurldi.cas so deve consideí·ar rostriüLa aos 

(6). Inst. 3, 13, pr. Isto em portuguez e 
nas liiJguas la.tinas, pois em a llemão existo, 
entre outra.s, as expressões Ve?'t·ragsp(t ich c 
AllimentaUonsp(tich como se póde ver em 
Enclemann, Einfuchning, vol. I, § 24, II, 2, 
§ 27. O cod. civil, allemão al'ts. 1601-1615 
tracta do UnteThaltesp(ticht {dever de alimen-
tar), 

bens como cnsi.navn. SAVIGNY ou se tem uma. 
extensão maior. 

Sabe-se que esse ponto foi largamente de· 
batido por occasião de se elaborar o Cocligo 
Civil Allemão. 
. Tendo dito o primeiro projecto que essa. 

capacidade era sómentc patrimonial (selbs· 
tandige Ve1"moegen ?'echten uncl Vermoegen--
p(tichten zu haben), predominou a idéa con· 
traria, por pensllrem os juristas que algu-
mas que.>tões havia que tratar em relação 
ás pessoas jurídicas, questões que não eram 
propriamente de interesse patrimonial; 
como, por exemplo, o direito ao nome, a 
constituição, c a propria existencia dosta 
categoria de sujeito do direito e outras 
ainda (7). Mas não convem alargar exceflsi-
vamente estas glosas que devem ser ligeiras 
para não perderem a sua natureza de glosas, 
e para não supporem os malevolos que a 
discussão elo actual Projecto do Codigo Civil 
ha de gyrar sempre em torno de questões 
de lana cap1'ina. 

Em relação ao ar·G. 4, foi aconselhado o 
accrescimo das palavras oom vide! que estão 
no Projecto revisto como estavam no pri-
mitivo. Houve, talvez, algum equivoco mt 
condensação da discussão havida sobre esta. 
parte. 

Outro accrescimo foi inequivocamente 
proposto: o de clefinü'-se o nascimento com 
vida de accordo com o Projecto Coelho Ro· 
drigues. -

Essa definição parece-me satisfa.ctoria, 
mas perfeitamente inutil num Codigo Civil: 
«Considera-se nascido vivo todo aquelle quo 
foi expulso ou extrahido do ventre materno 
e respirou o ar atmospherico» (citado pro-
jecto art. 4). 

Perante a physiologia, o novo ser 1m-
mano se deve considerar como tendo vida 
independente dn.quello que aM então o trouxo 
nn.s entranhas, quando penetrando·lho o ar 
nos pulmões, se estabelece uma clrculn.ção 
independente do sangue, dentro do novo 
organismo. Nada ha quo objectar contra. 
c~tc ponto de vis~a physiologico, penso eu. 
Mn.s, tra.nsporta.ndo-o para a lei, tiraremos 
todas as duvidas dos casos em que ellas se 
puderem accumular ~ 

Evidentemente não, porque será. uma 
questão de fctcto a provar, si, realmente, 
houve a entrada do ar atmosphericÇJ nos 
pulmões do reccmnascido. Nn.s cidades onde 
houver peritos, afinal a verdade poderá ser 
scientificamente revelada. 

(7) Consulto-se Enclemann, Eni(úerung 
um dos Studium eles Gésetzbuch, .vol, I, § 43. 
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Mas, no interior do paiz, os embaraços se-
rão insuperaveis . • 

Supponha-se uma ct'eança que, desprendida 
das entranhas maternas,. ji respirou o ar 
athmosphel'ico, mas que, ao cortar·se-lhe · o 
cordão umbelical, por imperícia bu impru· 
dencia da assistente ou por um caso im-
previ&to, succumbe poucos instantea depois 
1le tor vindo ao mundo. Physiologicamente 
foi um ser vi v o; peranGe o dispositivo legal 
em questão, é um sujeito que adquiriu di-
reitos c que os transmitGe a outros com a 
sua morte. 

Mas, como se provará que se preencheu 
a condição estabelecida pela lei ~ Pelo exame 
ca.daverico, die-se·ha. P cr·gun Gar ei, ·porém, 
ainda: e tal exame poder-se-ha fttzer onde 
nã) existiram peritos~ 

Supponha-se que houve respiração, mas 
que antEfs da separação completa, a cr~:mça 
morreu. Dever-se·ha considerar nascida viva 
para os effeitos civis~ 

Melhor é, me parece, deixar essas ques-
tões de i'acto, como fez o Codigo Civil Alie-
mão, para serem apreciadas om c.1da caso 
erner·gento, segundo o modo pal;Gicula.r por 
que se apresentarem. E~ta 6 tl ::;olução mais 
prudente, e tem ainda o merito de não em-
prestar a obrigatoriedade de um dispositivo 
legal a um principio ele physiologia que 
podo amanhã sor mo'diflcado ou substi-
tuído . 

II 

Acha a commissão ela Faculdade Jul"idica 
de Minas Gorae;> qne o numeeo dos incapa-
zes foi mtdo reduzido pelo Pro)ecto, o pccle 
qno entre elles se mencionem o fallido, o in-
solve nte civil c o prodigo. 

A incapacidade do fallido é rcstricta ox-
.c1mrivamente ao.J interesses, direitos o obri-
gações dêt massa fa.Llida (dec. 917, ele 24 de 
outubro de 1890, art. 17, § 3°). O fall"ido 
exerce o patrio poder, e o poder marital 
com toda a respon abilicj.adc e auctor ~da.de 
iohercnte · a es.:~as funcções privulivas do 
rUrector da sociedade domestica: póde casJ.r-
se, divorc·~ar-.m , estar em juizo tratarLlo ele 
questões quo não disserem re~pei to a. inte-
r esso de niassa (8) etc . Portanto, em pei-
meieo loga.r, a r e trlcção do sua capacidade 
só apparece no clireito commercial, e exclu-

i ameote por este deve see regulada; em 
segundo logar, ó assis reJtricta paea quo a 
salientemos na parte geral do Codígo Civil. 

(8) Veja-se MBMDOXÇA; Das . ('alle11cias, ,-s. 
231 e segs . · 

(9) Comme;ltario ao P.rojeclo . de Çocl. 
civil, vot. I, p. 83. 

A este respeito, escreveu Felicio dos San-
tos umas ob3ervações sobre as quaes chamo 
a attonção de sons illustres conterraneos. 
« o fa.llido, diz el:e, não é nem deve ser con-
siderado incapaz dos actos da vüla civil; 
só lhe é interdicta a administração dos bens 
que possuía ao t empo da abertura dafallen-
cia emquanto não forem integralmente pa-
gos os credores. Ninguem dirtt que o ex-
ecutado por di vida civil e que não é commor-
ciante,cujos b::ms todos são penhorados,t:Jrna-
se inca_paz por esse facto. 

Com a abertura da fallencia, verifica-se 
uma cspocic de penhora dos bens do fal-
lido. A funcção dos administraqores da 
massa é Hquidal-a para pagamento dos cre-
doreS>> (9). Collocou-se nesse. mesn:w pont.o 
de vista o codigo commerctal clnleno, ch-
zendo no arG. 130: A decla1·açiío de quebm 
niío priva o fallido do exercício elos cli?·eito.s 
civis, ·sct!.vo nos casos exp1·essamenle cleterm:-
naclos pela lei. 

Em taes condições não era licito incluir 
o fallido siquer entro os relativamente in-
capazes ~le facto, na parte geral do codigo, 
onde não se trab do indicar todos os que · 
soffrem uma restricção de sua cap:tcidade, 
temporaria e especialmente limitada a certa 
classe de bens, mas, sómente, de declarar 
as incapacidades que se generalisam, abr~n
gendo os actos mais importantes da v1da 
ciVIil, e exigindo a intervenção de um re-
pr~sentante legal. . . . qi fossemos apural' tal r1gor1smo, e qm-
zessemos timbrar de logicos, deveríamos 
incluir entre os incapazes tamllem: 1°, o 
marido, porque não póde alienar bens de 
rair; sem a outorga uxoriana; 2°, o pae, por-
quo não póde vendee bens ao filho, sem an-
nni~ncia. dos irmãus deste; 3°, a mulher,mesmo 
não casada, porque no systema do codig-o 
r evisto, como no do dire,ito actual, não póde 
ser ·testemunha testamentaria. E assim on-· 
teo~. de tal modo quo maior seria o numero 
dos incapazes do que o dos capazes . 

} s ob,ervações que acabam de ser feitas 
emf referencias ao f'êtllido applicam·so com 
mais peopeiedade ai~da, ao. insolve~te civil, 
poiB que a cleclaraçao de lllSolvenc~a é UJ?-
modo ele liquidação de effeHos mats restrl-
ctos ainda do que a fallcncia. 

que proveito tel'iamos nó~ de o.s declar~r 
incp.pazcs na par te geral do cotltgo ~ Nao 
descubro. 

quanto á procl~ga_!ida~le. c_on_:0 causa . effi-
ciepte de 1ntor·d1Cçao C•tvü, nao escondi! nas 
Oósen·açõesq ue ucompanllam o meu P -ro_7ecto, 
qtW as leg islações contemp(i)r,tneas forma-
vam .dons gwpos, umas u.ccciLando o ou tens 
rl!gcHando rsstt .causa de incu.pacidaLle. Pa-
recp-mc que esGas ultimas traduzem melhor 
as ilspirações do direito moderno: 1 o, porque 
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se afeiçoam melhor ás noções de propriedade pela prodigalidade que é effeito, e sim pela 
individual e da autonomia Pf\SSoal; 2°,porque alienação mental que é causa. 
a, liberdade pessoal só eleve ser limitada na A discussão havida a propo:>ito do art. go 
lnedicla do interesse p iJ-blico, e, na hypothese do projecto rpostra que os illustres profes-
do prodigo, esse interesse está longe de sores da Faculdade mineira queriam que se 
reclamar tão violenta medida; 3°, porque mantivesse 1iL emancipaçiio do nosso direito, e 
a exagerada interferencia do poder socia,l - do f1'ancez, ap<Jzar de suas conhecidas incon-
nos negoc:os de ordem privada é um jugo gruencias, em vez ela declaraçiío de maiori-
do que a humanidade se tem libertado á dade do dir•eito germanico. 
custa de muitos e demorados esforços cujos - O filho famílias emancipado, e o orphão 
resultados não- dev.em ser imprevidente- supplementado, não podem alienar os seus_ 
mente contrariados pelo legi$lador moderno; bens dt> raiz; mas, si -forem commercian-
'(o,porque não se póde prefixar o maximo das tes, podem. no exercício de suá pro-Jl.ssão, 
despezas de um homem em proporção com onerar e alienar esses mesmos bens. Essa 
os seus haveres, segundo as exig!ilncias elas antiliomia entre o direito civil e o commer-
cir<mmstancias, e, si fosse possível, seria in- cial desapparece com o disposto no art. go 
conveniente essa "fixação. .elo projecto . 
. Um homem que sacrifica os seus bens na Não é, porém, cs't:l. a sua principal justi-

prosecuÇão de urna idêa cuja acquisição -Jl.cativa. A inconsequencia, ]_'JOr assim dizer, 
augmenta o patrimonio intellectual da lm· org,mica, a au'sencia ele homog!ilne·idadc do 
manii:Iade, ou alcança ura melhoramento proprio instituto é que exige a_ SLla reforma. 
_industrial de geande importancia, será um Os orphãos emancipados por efl'<!lito do ca-
procligo? samento com assentimento do juiz são im-

Dirão talvez que sim no caso de seus mettidos na posse ele seus bens de raiz, 
esforços não conscg·uieem ma:s do que pre- podendo delles d:spor livremente aos 18 an-
abrir o caminh8 por onde paszarão out·ros nos (urd. 188 § 27); os supplement:tdos, po-
lJlUis tarde triu-mphalmentc; no caso de rérn,antes elos 21 annos completos não gozam 
ser elle, como Cyrano de Bergerac, c.elui q~li cles>se dil'eito, no que são equiparados aos 
souffle et qu'on-oublie. s·:, porêm, o seu labor que se casam sem auctorisação do juiz. O 
persistente aplainou todas as difficuld<1<les orphão emancipado pelo casamento não dis-
até colher o fructo dourado da victoria, o põe de seus immoveis antes dos de:wito ou 
caso é de benemerencia e ·não de prodigali- - vi1He annos, como acaba,mos de ver, mas do 
dade. filho famílias diz a ord. 183 § 6 que os paos 

E pot'que não havemos de dar um passo são obrigados a entregar-lhes todos os bens 
mais nessa esteada do antiliberalismo ? Ha «porque, segundo o estylo de no3so reino, 
homens que não tendo outros cabedaes pos- sempre que o filho é casado, é haviclo por 
suem uma intelligencb que, bem applicada, emrmcipado e fóra do poder de SeLl pae .» 
póde set' fonte de riquezas maiil ou menos O Jilho demittido do pateio poder e, 
considoeave~s. segundo as circumstancias, portanto, emancipado, si antes dos vinte 
ou, pelo menos, teem robus;os braÇos com e um annos perder o_ seu peogcnitor reca-
que manejar os instrumentos do trabalho _ hirá sob a jul'isdicção dJ juiz ele orpllãos 
manual. Nu emtanto,esses indlviduDs fazem- «que eleve fazer o competente iuventario e 
se pltilosophos, sabios, artistas, apostolos, partilha sem embargo da carta _de emanei-
pregadores de idéas humanitarias, prvpul- pação. (TEIXEIRA DE FREirAs, Consolidaçao, 
sores da caPidacle. art. 205). 

DeSS<"I dii'ccçãodada á sua actividade não Bem se vê quo somelilantc instituto es·tâ 
auferem vantagens economic:ís, sul v o algu- desprovido da c.Jordenação harn'lonica que 
l'l1aS excep ~ões para os at'tistas em meios caracterisn, os productos s:tzonados d~ rillzão 
propícios. - jul'idica. . 

Si essés homens não tinham, podiam al- Por outro lado, ess:'. preoccupação peb 
cançn,r riqLreza; portanto, estão a }eclatil'lar propl'iecladH it;nm0vel, em uma época em 
um curador que os obl'igue a exerBel' pro- que existem riquezas avultn,clissimas, nas 
"fissão mais lucrativa, ainda que menos bri- quaes 'não entra uma legua de ~;eera ou um 
lhn,nte, mas conforme aos pequenos interes- preJio urbano, nã,o tem a jug-Gificação que, 
ses de seus pêtr.:mtes, cmlnra meno~ favo- em outros casos, facilmente san,presenta aos 
ravcl aos summos interesses. humanos. oll1os elo estucliosJ. 

Devemos recuar cleantc dcs:>as con.:;equen- Todavia, o aet. go do Pl'Ojecto nã.o é un2a 
cütfl? Melhor, cntão,será não enveeedarmos inoovação introclm::lcla arb:i tr<l.riamonte. Na,o 
pela ki h a· que a e !las conduz. só mente responde a necessidades scn !; idas na 

Si, por'ém. a prodigalidade é manifestaçi'io pratica cliaria, como é únn evoluçiio nata-
de um accentu::tclo desal'l'anjo morbido elo ral or•o·anicamente realizada, de pnncJ-pios 
e->pil'ito, então a interdicçao se jus.tifica, tião lat~ntes ou expresws e1ll nosso clieeito civiL 

v~.Q · u 
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Para provai-o, bastará lembrar que a idade 
de 18 annos foi a escolhida por nosso legis-
lador em diversas épocas: Jo, para entregar 
ao orph:'io casado, os seu~ bpns immobilia-
rios; 2°, para ser concedida a mulher o sup.-
plemento de idade; 3°, para. o filho farol-
lias poder exercer o commercw. A declara-
ção de maioridade do Projecto, n11o fez mais 
do que, acceitando essa mesma idade como 
ponto de partida, tornar o instituto da eman· 
cipação mais coherente comsigo mesmo, sim-
plif:icaudo-o, desenvolvendo-o mais liberal-
mente, e dando-lhe uma feição mais consen-
tanea com as exigencias da actualidadc. 

Não vale a pena demorar-me sobre a alte-
ração proposta para o art . ll . Diz o artigo: 
Si duas ou mais pessoas fallecerom na mes-
ma occasião sem que se saiba qua.l deltas 
morreu pr imeiro, etc. 

Houve um voto para a substituição desse 
artigo pelo art. 6° do Projecto Coelho Ro· 
elrigues , julgado mais correcto, apezar de 
ter sido redigido em vista exclusivamente do 
direito successorio, o que só por si deveria 
determinar a deslocação do dito principio 
para a parte especial. 

Mas, afinal venceu a opinião dos que accei-
t aram o artigo com a simples substituição 
das palavras - sem q~1e se sa·iba, por estas 
outras-sem q~te se possa pr·ovar. 

Direi sómen·te, solJrr essa emenda, que o 
conhec;:men to , o sauer é o resultado da pTova 
que ó pura e simplesmente um meio de al-
cançar a certeza, isto é, o conhecimento 
exacto. 

A commissão da Faculdade Jurídica Mi-
neira quer que se accrescente, aos casos de 
oxtincção da personalidade jurídica da so-
ciedade, mais o seguinte: «quando não puder 
realizar o fim para que fol organizada.» , 

Este caso, para merecer consignação á 
parte, deve não se confundir com o da in-
solvençia . Mas occorre, desde logo, pergun-
tar quem é o juiz dessa impotencia da socie· 
dade, que deve resultar ela falta de meios ou 
da incapacidade administrativa dos socios ~ 
Parece que só estes mesmos podem sel-o, e, 
então, o caso apontado inclue-se na gene-
ralidade do primeiro numero do art. 26 : 
« Quando a maioria dos socios tiver r esol-
vido sua dissolução .» 

Realmente não ha nn. hypothese mais do 
que um motivo para o socio pedir a llisso· 
lução da sociedade, raz:'io porque a idéa 
apparece no art. 1624 e não•no art. 26. 

As suppressões se referem ao n. 5 ( decre-
tação da dissolução pela auctoridadc compe-
tente e <í ultima parto do n. 6 (reducção do 
numero dos soei os a menos de tres). 

A, primeira suppressão final reduz-se a 
umn. economia de palavras, porque a com-
missão mineira propõe que o art. 27 do pro-
jecto revisto, seja substituído pelo art. ll8 do 
projecto primitivo. 

A segunda deixou--me uma certa perplexi-
dade no espírito, pois não sei si houve in-
tcn ~ão de fazer perdurar a sociedade apezar 
do desapparecimento de todos os socios, o 
quel importa uma evidente contraditio in 
adjqcto, apezar do que se possa q.llegar com 
apo·

1
to no direito romano ; ou si de outra idéa 

era a emenda portadora. 
Esta situação· de espírito me impede ele 

add~zir quaesquer pondorn.ções em favor elo 
pro ecto, pois, correria o risco de estar es-
gri indo contra uma sombra. J.!J, como o 

Passo em silencio pelas alterações pro- pen.,amento dos meus sabios collegas se ha 
postas para os arts . 16 e 19 por serem só- elo naturalmente aclarar no decurso do ex-
mente de palavras. Guardo o mesmo silen- amo elo Projecto, n:'ià l.ta inconveniente mn 
cio d.eanie él_o quo se disse em referencia ao adi~rmos a discussão deste ponto. 
a r t. 20, porq ue a commissão r esolveu-se <L AP. t erminar dovo expressar meus sonti-
acceitar , na ~ntegm o art . 20 do projecto me~tos pessoaes do r econhecimento por t ee 
pl'imitivu «mais1wolixo , porém, mais clal'O» .. a c mmi~sãe dtt Fac11 ltlade de Direito Mi-
Por motivo similhante, deYo calar as lJOn- nei1 a proposto o restabelecimento de algnus 
deeações que poderia fazer em relação ao artip-os .do Projecto primitivo, mostrando 
art. 24 . Cabe melhor respondel-as aos i llus-· assifl1 nã.o su.ITragar a opin ião daquelles pa1'a 
trcs membros da commissã,o revisora. que)TI, nesc·io an aucleam dicere , a commis.são 

Em relação ao art . 2<1 foram indicadas revlSora não emendou bastante por deflcien· 
trcs emenda s, uma additiYa e duas suppres- ci'!- çle tempo OL_L por ?LI te a r?tzão menos ac-
sivas. certhvel.-Clov1s Bevtlaquo. · 
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Instituto da Ordem dos AdVogados Brazi-
leiros. Rio -de Janeiro, 12 de àgosto de 1901. 

Exrtw. ~r. - Tenho a hõnra de remetter 
a V. Ex. dous exemplares do cadã um dQs 
relatórios parciaes ja apresentados á com-
missão deste Instituto encarregada de dar 
pai'ecer sobre o projecto de Coéligo Civil do 
Dr. Clovis Bovilaqua, a convite da Ca,ma;ra 
dos Deputados. 

Exmo. Sr .- Dr. J. J. Seabra, M. D. Presi-
denue da Commissão Especial da Camara dos 
Deputados. -- O Presiden-te, Dr. J. E. Sayao 
de fhtlhões . Carvalho. 

Observações pelo Dr. A. J. Rodrigues Tor-
reg neto, sobre o Projecto do Codigo 
Civil revisto pela Cemmissáe. 

PARTE GERAL 

Trabalho ap1·esentado ao Instttuto da Ordem 
dos Advogados 

Apresentando o Sr. _Ministro da Justiça ao 
Sr. Presidente da Repnbllca o Projecto do 
Co digo Civil, trabalho do Sr. Dr. Clovis Bo-
vilaqua, revisto por uma Comlnissão, fel:o 
preceder de uma exposição, onda-, além do 
mais, se lê: « Sômanto o BrazU não tem ttm 
Codigo Civil ! O seu codigo sito as Ordena:. 
ções Philipinas jtt repudiadas pelo proprio 
Pol'tngal, e que contarlt approxilúadamente 
tl'es seculos de existencia !» Mas, deveria 
ter accrescentado -(<convém que o tenha, 
se não superior, igual aos dos povos cultos. 
Ao inverso é mui prefeeivel não haver co-
digo»; palavras da Commiss~o incumbida de 
dar parecer sobre o Projecbo do Dr. Felicio 
dos Santos, 

E pezaroso devo dizer que, amtes as Orde· 
nações, a despeito dos trcs seculos de exis-
tencia, elo -que o Projecto quo, apresentado 
ao Governu,foi ohjecto de ex11me: deficiente, 
obscuro, com l'elaçl o grammatical e jurí-
dica detestaveis, sendo cópia sem critica 
deste ou daquelle codigo, não haV'erà exago-
ro em se asseverar que o referido Projecto 
será tuclo I'neilos um Projecto do Oodigo 
Civil. 

Mas foi el!e revisto por uma Commissão 
de bem oscolhidos jurisperi.tos hrazileiros; o 
teria consaguido ella corrigir o Projsctg ele 
modo a poder ser acceito ~ 

Não hesito €lm responder pela negat~vru. 
O Projecto não podia ser corrigido, ta:es 

são as seus defeitos. O que cumpria era 
fazer novo projecto ; mas tal se tornava 
impossível no prazo do quatro . rr_tezes, tilJn· 
tos quantos despendeu ilJ CommiSsao em for~ 
mula r o parecer. 

Não foi pouco o trabalho em corrigir a re-
dacçiiio grammatical porque não exagero 
dizenilo: raro é o artigo que poclüt ser con-
servadCJ con19 ha viilJ sido OBCi'ipto. 

A Oommissão expurgou os vicias da Hl1· 
guagem salvando a grammatica, tantas 
vezes sacrificada. 

Mas, ficou nisso. 
Da redacçio jn:cidica descurou-se. . 
Assim tambem deixou -que a deficioncia 

do Projecto se mruntivesse, e que cortas fi-
gums de direito continllassem a ser Júal 
represou tadas. 

A parte geral, a que me tocou por sorte, 
foi, pôde-se dizer, guardada como no . P_ro· 
jecto. Se procnrou ct Com missão corr1gll-a 
sob certo ponto de vista, deixou mutto a de· 
sejar debaixo de outros pontos. 
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Depois de di~pôr sobre retroactivídade, 
isto é, de dispôr sobre a a,pplícaçã.o da leí 

A' referida parto geral antepõe-se um ti- no tamp:J, sa procura, o.stabelooer regr>as 
ulo denominado preliminar, e ubstitue a sobt•e a revogação e derogação de lei, píJ.t"d. 

chamada lei de introducção ao Cod:igo Civil depojs pa»."'!ar á applicação de!Ia no e.~pa.co, 
Bra:zileiro, que havia sido dividida em se.gun!lo o titulo p:>mpo.so do Projeew pri-
du -_partes: urna sob a api

0
ra}Jhe « d.isposí- mitivo -dispo~ções rela ivas ao Direito ln-

~e· ~.raes », e outra sob a de« disposições terna.cional P1iva.rlo. 

TITULO PRELIJ\fiNAR 

1'clativas ao Dil'eito Internacional Privaüo.» Mas, o ProjootD _primitivo tant!!J hal'albou 
Mas, noto de de já que n o art . 4" ha. di.s- o •au chamado Direi~o Internaeional P.rí va-

po iç-ãú alheia a um Codigo Civil. do que a ComiuissiW, porque o quiz aoom-
E re}n'OilllúQão do primitivo Projooto (ar- pJ.nhar, mal poude disfurçar a desordem, 

ti.,. SGà o m o numet>o), que copiá.l•a. o que naqnelle se manife:ft.a . 
Pr<ljee"to do "'r_ D . Goolhü RJ)drigues. O trabalho devia "h.,"'!' .sido ilodo novo desde 

Cogita- e de - bu o, qual o da demor ,1 da que os moldes eram mão ; e como ÍSSI) 
nbliea~o offi.eial da lei ou da sua occult-a- o não deu, o Projoooo apre ent:ulo ]!}ela 

\lã,o (l); .cogita- e, purb.nto, de fit-e-to qu Commissão iuconc em cemsm·a. 
melhor iria no Cod.i, o Penal ; cumpri111do Não t~udo o pr 1ecto do r . D.?.. Clo"Vi~ 
aee'l'esoon:tar que o di-spos$o nu citailo al' -,.0 s~;;tema, ael}ni:ec~ que ora diz ora. desdiz; e 
iicon ~ m san~o. no mesmo defeito incorra a. Comulli:são. 

E o :a.rt. 5o, qne outra rousa não tr.adwz Da applie~çã-o da lei no espaço é re"'uh-
s.a.n.ão o })Tecei til Cl'flilstiilileitO!Ual {)l.!r,e a nãú dor.a. a n<llcionalidwd~= a:s3im G Projre o, a~·im 
1'eir'D1l,e-:thriflwd<B.da lei, devi gnarilar <J d~'S - a. Oommissíitl - «A lei naJei!o!llal da pe 
}los:to da nossa carm, neamlo a~im <liS'PClD.- regê o eu estaido e c.a.pae'id."Jiie" - art. 2[J 
sado o f:allaT em direitos adqm;tidos, ãeto" do Projeeto da. Gom;missão. 
jtfl'-ill.C&' jà peJfeitM, e c.onsa. julgada; Quando, Jloréru, regula o cas; entn do e3-
pon)Jancl.o-se até ao m balho de de1lni1· o di- >ramreiru no Il'l"aZÜ, e"queeen.do-,;;o a. Cilm-
rei:uo aãquiriiio pe o mM.o _por que o fez, isiio mi :ão do quo halia a.nie" er;criJlW ma.nda 
é, <& que .o iiooa1· ün aJgnem }JOI' eHé já appliea.r a lei. bra;rileiril. «quanto a.ü impe-

!)k m:er.eer _ diruenw~ e form.:aJii!::1de:l prelimio.a.re.s, o 
E' .o irUJJl per idem . m::~.is l'equre•· que o estraugei.l'O :prove s~ 
.E não sendo a.b luto o principio da. não acl.la1·1 em eondiç-iie de oa!llil'a.hlr casamento 

l'eliroo.efi-M ade d:a lei~ tend;0 elle re.strieeõe segtindo a sua lei nacionnJ (ar - 25 )-
- evita. veis, era. de es}Je '3.1' da. Conmüssã.o -e <:L c.:.~;paci <t{}e dape;;soa ·egrua- e.por.ém, 
que mclhm· regula "e as efeTid:1s l'e~tri- eomo 1 - utes v dete:m na pela lei na:cicm l 
ectíes. Em vez de :acompanh-1' o PJ.•ojeeto (art .. -) não d:wem, }l<>ln JJ B1!1CJS, ns impedi-
vbjooto d.e l'evlSão, ml3TiaG>r teria. fcito ruemu- mentos d:aine).p:~cid;_tde d.os espo Cls p~U."a. Mn-
pamhanio o Prt>jooio, :Se nt\io do eonselll&ro t1·al1li:rcm .c:tsamento <tleaaga.r o l'dra.ngeiro. 
N:abnoo, o de Felicio dos '· nt ~. 1JlJ.e neste E ;;;e li)a UID:a N1}l<ieidade qual a. ele direitt>, 
se inspirou_ que d,eve e~eapa:r :ã .iJ..ei c tra.ngeil'a.; "e ella. 

_ J.\'ão e _sõ .à Jei interpre-ta.ii"Va. e :â que 1;em ~c ser regulo.da }Jela. lei d;0 }J:m on1i.e o 
dlZ re.-'''peno a.0 estadll ll:a.B }Jessoa gm.~ não ~e aetn ~e p1•a;tiea,di.ga-se is"[) mesmo, ID ~por 
a.}Jpliea. o Jl:rineip1G da l'etroaettvidade. NãG modú claro_ 
-s~ :a;p}Jlica. bmbem ii lei de m:ga>'nisaçã.o jmfi- QN~~ lira. ca}l::ueidaci(l à e facto e l!UB e regnla. 
ma1'll1, 11 do p.roce."'So, ã da }J.l'B"eri:p\fciio nãio pela lei na:e~tOB;:J.l, é puto ~e que mais ~e 11\10 
}ll'B.enehlda e mitras m;['; "Sendo J!l.Ta. ttJtr:t- clu"Vidl ~ -ma." o mesmo ' d:i Mm. a. e~1 :tci-
nhar que., llaTendo iiid.o r~"1ll:a.d a. preseri- dã.de l,l<J iliNito?. 
JlhJio :R',.nndono;ro moldes, não 'houvesse :ao "av:io-ny, q11e ident'iie.a a~ dm1~ e.a.p..'tcid -
traet.n:r dn. :IDE:SJJT.J. Jll'et!~:r}p~ã.o, nem sequer d Sq b ã. denomina.~-ão Cil]lae. d:ade de (lb1'<11' 
Jll'Ormrll.ilo a Commi~ estaôe1oee1' dispo•i- que eonsirl.era. a lei do d.m • ei i o (e 11'ão a. 
ção tra.ns1toria., D qne M n'ão deu eom D da n.:J.e1m1J.lid..'llde ) MUlO determ.h:m.nte da ra-
PJ'Dj.:.cto~ nl;ljecto de 1'B'V'i:são. (' ) ferld~. e:J.'pa:eit ade Je {lbrar, não dteha íle 

OJl})Ôl' limite" ã.o }Jriu.cipio. - « Jwsqu.'iei 

( • ) O Jll'1l.ieeto Clovi~ não oôSl<ante a epi-
,Q:raJilm- d'iiSIJD,.,i!{õ.es gerac,s ( 1 J não deh:on 
àe gm.ràar dou~ artigos soôre ilispo~-ç-Jio 
t1· ..tns:itol'ia, g uanto á :preseri_p(~ão txtinctl:v-a, 
emC!Uai.ItO 11 C0llUUk'>ãO OS ,_Up]_)l'ÍDlill-A ~jm, 
porc'm, não de;ria pronede.r: sim de;reria ir 
a.lé.m, como no projeetll Felie:io, onde a ma-
-teria está. be:!ll ragulada. f ar-~. 10 a, 15 ). 

nou~ <t.Yons eo11 ideré lo d.ro · t locallilu do-
mieile emmne d.eterminant eu g<1u.êrall:a c:t-
11a.eité <T:a,gi • • • ü '.a.g •:t ma.inteu:ant de 
11oser le lbuites cl.e -ee pr-ueipe, e't:lst-à-d're, 
d'!n1liguer l::L ca; ou il ee:s, d.'être a,ppl'iM•-
ble ». O r<> qu:lle" liet•Jí.o esse~ caso· eH.'l. rcb-
03.o a.o ca.s;tmento ? Fazendo cu obserw1çÕô' 
'Obl'B o Projee.to do " . .Dr. Clovis (ob~tH'
"Va!;OO.-> que, }1 •e'entes à Oolllllll "ii.O fo am 
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depois publicadas na Revisto. de h1·t:sp1·aden - Terá parecido ct Comnüssão ~uc c~a potl i~ 
cia n. XXXIII, de julho do 1900) disse, a regular a tutela do cstrang01ro nao rcst-
respai to do casamento, que cumpria bem dente ou domicil iado no Brazil ? 
distingüir os impedimentos dirimentes dos E cvmo não tivesse querido alterar <1 
impcdientes. 01:-lo!n do Projec_to quan~o ao clcnonüna~o 

A observação não foi ~~cccita, 0 0 Pi'ojccto, D_J.relto I~tcrnacwnal Pr1~ a~~·, a Com1~1~ 
pas3011 como est:t,va escrrpto. sao, depois de estabelecer 1 eb tas do e ,a 

. , . . . -. tuto chamado pessoal, regula. o cs·tatuto 
Houye~se, por ?m, ella stdo accmta., ter~i1 a cha.ma.do rc:al (locw; 1-eg,:t actnm), pa.1·a depois 

c?mm1ssao p~drdo acomp.auhar. a doutrm~: voltar ao estatuto p oal. 
drspond? cotao. qne o ~m~e_d.m~e.nto dlll_, E 110 qne diz respeito ao refcridg ~stt~
ll!-ente r econllecrd~ pela LCI b~ azüeu a, este~1 tu to r eal não me a o-rada. a rcüacçao JLH'l· 
dt a.-se ao ~strangen\J .que qmze~e contmlnr ·dica. · b 

matnmom~ n~ Brazll. «~os pmzcs ell!- que [ Bens moveis de localiza.ção p -t'manenCo é 
a polyga~ma. ~ c3tab~lc~Ida, cl1z . SavJ_gny, phl'asc que 0 Direito não cm1)rega, nem se 
quando estabc,ece o.s'~lumtes ou cxcepçao a encontra no Projecto Clov is ; assim tambcm 
r~gea sobr?, a ?~pactu.ade~.um llomen: ca_s~do uão vejJ porque a Commissão, em relação 
pode contr,tc,t:u mtutos,."~~ a.ro.cnto~, ~a~ , o aos bens moveis, empt·ega a pbrase lei pessoal 
JUIZ de ~m Es!ado. fl~r_tst~o , .. recusa. a. t~es do p1·opr:etario. Tudo se ·implificaria. se se 
a~tos a P.r,n~ecçao da. ,e~ •. 0 ''" :m ellc appllca houvessé dispo'to: os bcw immo Ol' si-
nao o due;to ,do d~mlclllo ,?<1 pe~soa., .mas tuados no Brazil e o movei que ahl se acha" 
o ele seu PI?PllO pa\Z .».- Es~eneler • POlém! rem são sujeitos <í. lei bl'azileira. 
a~ es.tra~1g~n·~ _todos os lmp~drm:n.tos da .le~ Assim tambt:'m não me agrada a r~da.c\ão 
brazllen':L, e~m~a ~ais .P~o~m~r syndrca_r_ do art. 34 , onde se regula o act? JuridlCo 
da ~ua let nacwn.:tl , e qum crfa7.Cr bJa appll ( inter-·Q;.vos e catt ·a. mort;s) e assrm conce-
caçao de tudo, menos .~a o-L~ 1. no esp,aç~ . _ biela : «As obrigações couvenciona.es, as'il~1 . ? casamento. ~o (_\~tia.n"'eu,o no Brazll pas como as que se originam de declaraç-ão um-
S<l.lá. até a con~t1 tuu um tormento . lateral da vontade.» 

Distinguindo a Commissão (se bem que A phrase obrigações con ei7.cio1wes é cop i a.d~ 
empregando outras'pa.lavras) os direitos e do Codigo CiYil Fraucez, ctue confunde obrl-
obrigações dos conjuges estraugeiro3 quanto gaç-ão e contra.cto, pelo que tem ido objccto 
ás pessoas e quanto aos bens, di põe que um de censUra ; e bom apurada a syutaxo a c-
caso é r egulado pela lei na.cional do mari- gunda paete refere-se tambem ás obrigações 
do, e um outro pela lei do primeiro domicilio convencionaes. As qtte , isto é, as obrigações 
conjugal. Ali a naciona!.ldado, aqui o domi- convencionaes que se originam, etc., etc.; 
cílio ! ! O motivo de dissonaucia. não posso qmwdo pa.rccc que a Commissã.o quer se rc· 
explicc\r. E m,enos posso explicar o ·que fel'ir ao conteacto (acto i?tl.er-vivos) e ao tos-
se di põe no art. \)" . tamento (acto ca·usa mo1·tis) . 

«Se o casamento for celebrado pera.ntc 0 E se assim é, diga-se, com toda a clarcm, 
representante consu!a.r ou diplomatico do que a valida.de e a nullidadc elos actos ju-
paiz de origem elo marido, será a le-i na- ridicos (inter-·v:·ws ou cat!sa ?IW?·tis) serão 
cional deste, na. ausencia ele declaração em régulada' : 
contra.rio, a reguladora do rcgimen matri- a) quanto ti capa.cjcla.dc elos agentes (capa-
monial dos bens.» cidade de facto) pela lei n;\cional destes ; 

E como teria o caso sido bem regulado, b) quanto êl cap<tcidadc de direito (sobre 
se a Commis ão em vez do e inspirar no capacidade de facto c de dieeito-V. E'boço 
Projecto a corrigir, o houvesse corrigido Freitas, arts . 2~ a 29), e qua.nto ao objecto, 
dispondo - os direitos quanto (ts pessoa modo e vícios ele substancia elos mesmos 
serão regulados pela lei brazileira, e os que a.ctos, pela lei brazilcira; 
dizem respeito ao3 bens pela lei nacional ; c) qua.nto a fórma. e solemnidado dos res-
ou mesmo se quizossc rlar ganho ele causa pectivos instrumentos publicas ou pa.rti-
á lei. nacional do estraugoiro, a. applicassc culares, pela. do logar onde os actos se pa.s-
cmbora a um c outro caso . Tudo se simpli- saram (V. Esboço cit ., arts. 849 a 851). 
ficaria, e a Commissão evitaria a pecha U.e Adopta.rja, substituindo 0 domicilio por 
contracli.ctorü1. nacionalidade, o referido Esboço, a. despeito 

E co-ntinuando a contradizer-se det.ermina do que-ensinam algtms doutores, qne, <1].)Cili1 
quanto á. tutel<t (art. 29) que será. regida distinguindo o fundo c a fó t'ma, applJCam 
pela lei nacional ; para depois determinar áquelle a lei dos co~trabentes, e a esta a, 
( a.rt . 30 § 2° ) que a mesma tutela será r e- lei do loga.r. 
gida pela lei brazileira, se o t utor residir As di.stincçõc do Esboço me pa_rcccm, 
no Braz-il. · porém, mais acceitaveis . !'via , acce1tem-s~ 
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ou não, o que se. não pód~ !: deixar o pr?·· 
jecto revisto sem nova rev1sao ; tanto mats 
quanto dispõe que é a lei do Jogar onde o 
acto 6 celebrado que regula a substaocia 
deste, salvo o:trensa ao di7·eito nacional dos 
pactuantes e a ordem public:t, art. 34, let-
tra A, quo, além de inintelligivcl, emp1•ega 
a palavra substanciadesignando fórma, para 
depois no art. 38 empregal--a no verdadeiro 
sentido. Em todo o a c to dis tingue--se pal'Gc 
sul}staocial (interna) de parte formal (ex·· 
t erna), dividindo--se aquella em partes in-
teinsecas e partes habilitantes ; ou segundo 
;;1, linguagem de alguns doutores: fonnali-
dacles intrinsecas e habilitantes, referindo--se 
aquellas ás condiçõas relativas ás partes 
contractantes, como as que dizem respeito á 
capacidarle; e estas, quer ás que se contecm 
no acto, quer ás que respeit·.tm o ohjecto. 

E' preciso accrescentar que o ·art. 38 
dispõe:-«A fôrma do testamento é regu-
lada pela lei do lagar em que é feito ; e a 
substancia pela lei nacional do testador vi-
gente ao t empo de sua morte», emquanto 
que no citado art. 34, let tra A, ficou disposto, 
que as obrigações que se originam de decla .. 
ração unilate1·al da vontade serão reguladas 
pela lei do lagar. 

Ora, o testamento é uma declaração unila .. 
teral de vontade ; e como regular a sua 
substancia ~ _ 

Segundo um artigo, pela lei do logar ; se-
gundo out~·o, pela lei nacional ! ! 

Querer-se--ha, porém, sob a phrase-decla-
ração unilateral de vontade, se referir á 
doação~ A Commissão e.'lq_ueceu-se então que 
considera a doação como contracto, e por-
tanto, deve estar comprehendida entre as 
chamadas obrigações convencionaes. No pro-
jecto primitivo não. poucas vezes a lingua-
gem é ínexacta, e a Commissão não se lem·· 
brou que linguagem inexacta não póde 
conduzir a idéas exactas. 

Não devo proseguir: o que está di to é 
quanto hasta para re conhecer dos graves 
defeitos do projecto, a despeito da revisão ; 
comtudo, não posso deixar de observar que, 
como a appt cação da lei tem logar no tempo 
e no espaço, devia o projecto se occupar dos 
effeitos em um e outro caso. 

Devia, pois, tambem cogitar do tempo, 
cujos e:ffeítos não tendem sómente a impedir 
a retroacti v idade das leis; e assim cumpria 
ter generalisado o disposto sobre o modo de 
computai-o, como procedeu Fre.itas, como 
fez Nahuco, havendo antes assim procedido 
o Codigo do Chile, art. 48 e seguintes . 

E já q_ue tinh:1m de ser estudados os e:ffei-
tos da lei, em um e outro caso, nova fórma 
teria de ser dada. ao titulo que se denominou 
preliminar ; e para obtel-a m.em In.ui esforço 
se fazia preciso, desdo que ha do nosso bom 

juriscons11lto Nabuco escripto sobre a publi· 
cação, effeito e applicação das leis no Brazil 
(P1·oj. Tit. Preliminar, arts. la 118). 

PARTE GERAL 

A Commissão começou por copiar o pro-
jacto no seu art. I o, escrevendo deveres em 
vez ·de obrigações, e não se lembrou que um 
Codigo Civil vae além do que no referido 
artigo e numeros foi apontado. Nem mesmo 
ha correcção ua phrase-« direitos c · ohri-
haçóas (não deveres c0mo está escripto) d t~s 
pessoas nat u1•aes e jtn•idlcas entre si». 

Como com um rasgo do penna ficam limi-
tados os direitos que um Codigo Civil tem de 
regular! 

Nem t:1mbem se póde a.pprehender o que 
quer exprimir a phn~se-entn1 si . 

Não menos é torturada a i;cdacção juridic.a 
no n. 2 do citado artigo:.-« os direitos e ob,•i-
gações das mesmas pessoas sobre as causas». 
Obrigações sobre cousas ! ! 

Direito sobre a cousa é o direito chamado 
real (cousa como objecto immediato); e a 
obrigação correspondente ·é de ser elle re-
speitado par todos, pelo que se diz que não _ 
ha obrigação positiva de individuo determi-
nado, mas a obrigação negativa de todos do 
não perturbarem aque1le que t em o direito 
no exercício do poder que lhe é attrihuido. !!i depois quem diz direitos diz obrigações, 
por9.ue a todo o direito corresponde uma 
obrfgação. 

Parece que o Projecto Clovis quiz acceitar 
a di visão: direitos pessoaes e direitos reaes; 
ma~ , não querendo dizer a cousa como devia, 
tendo proferido o circumloquio, veio a dizer 
o qtie não devia, tendo deixado de dizer o 
que queria ; e a Commissão o acompanhou ! ! 

DAS PESSOAS 

Sem fazer a divisão annunciada no titulo 
q_ue guarda o n. l , o projecto revisto co-· 
meç,a por declarar que todo o ser humano 
é ca.p · az de direitos e de obrigações. 

Mas só o sor humano ~ 
c~~paz de adquirir direitos é a pessoa. 
O projecto esqueceu que, além do homem 

(pes~oa physica ou natural) ha a pessoa eha· 
mad.a jurídica, pouco importando que os di-
reitos daquellcs sejam mais extensos q_ue os 
dest,a. O que é um facto é que tanto uma 
comp outra são capazes de di.rcito.s. 

E, sem fazer a divisão referida, pa&sa logo 
?' re$uli!'r as pessoas natl!-r~es , estudaRdo a 
mcapac1dade dellas, que divide em absoluta 
e rCiativa, tendo, porém, antes dis]losto 
sobr(l a personalidade do nascituro (art. 4°) . 

Elf.pregou-se muita parcimoni~; nem o 
que ,,e escreveu estt~ bem disposto . 
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Sondo as pessoas naturaes, capazes o inca·· 
pazes, devia ter sido determinado quaes 
fossem cll.1s, procut ando em secções diífe-
rcntes occupar··Se de cada uma. O nascitm·o 
teria a sua secção ; :ficando quanto a elle 
dispensado o que se dispõe no art. 4°, po1· 
demais laconico. Assim tambem os outros 
incapazes, como o menor, estabelecendo-se 
então os casos de impuberdade o da pulJel'··· 
dado, e dahi sub"indo até a maioridade. 

·m, desde que se procurou estudar as quali·· 
. dades c attributos que influem do uma ma·· 
ncira geral sobre o estado jnridico das pes-
soas naturaos, não devia ter sido passado 
em silencio o parentesco, que é do appUca·· 
ção geral. 

O estudai-o ao tractar da familia, é querer 
dar-lho applicação especial, quando elle se 
applica na mór parto dos assumptos da lei 
civil. ( Goudsmith, C. elos Pandectas, § 29, 
V., nota). 

Acompanhe·se, portanto, o Codigo do Chile 
e outros como o Argentino. · 

Assim o Esboço o o Projecto Nabuco ; 
assim os cscriptos dos Romanistas que não 
acompanharam a divisão das Institutas. V. 
tambcm Anidts, Pand. (Trad. Sarafini) § 39. 

Não se deveria,outrosim, deixar de melho.t• 
reguhtr o que constitue princípio, o que 
const"itue fim da pessoa natural, regulando, 
ao occupar··Se daquolle, a existencia antes 
do nascimento, o tempo de prenhez ( o 
maximo e o mínimo) e o nascimento e 
quanto a este regularia o üülecimento que 
se prova o o que p1;esume, Qomo dada a 
ausencia. 

DAS PESSOAS JURIDICAS 

«As corporé'Lções, os estabelecimentos de 
beneficencia e de ut.ilidad.c publica (pice 
causce) a herança jacente e o :fi ~co. 

Sociedade (a reunião de duas ou mé'Lis pes-
soas que se obrigam a pôr em commum bens 
para fins de maior lucro (em regra não con-
sidera o mesmo Direito como pessoa jurídica. 

O nosso acimal direito recónhece expressa-
mente as sociedades que SJ regem pelo Co-
digo do Commercio, como pessoa jurídica. 
E quanto ás sociedades civis, guardam ellas 
a fórma das commerciaes, reputam-se perso-
nificadas (Boistei, Princ. de Direito Commer-
cial, 3a eél.. n. 167, segunda questão- Al01's 
ces sociétés (civis) sont-etles eles personnes 
morales ~) 

Mas a Commissão, seguindo o Projecto 
primitivo, expressamente reputa a sociedade 
civil como pessoa moral ou jurídica se de-vi-
damente inscripta (art. 20). 

O que é, porém, _a, sociedade civil? 
Será a que tão sómento es·tá regulada nos 

arts . 1585 e seguintes, isto é, será só mente 
a sociedade ordinaria ~ 

Ou sob es~a denominação tambem se inclue 
a corporação ? 

Se sim, o projecto incorre em censura 
porque altera a linguagem sem tal se fazer 
preciso: antes cu'mpria guardar c\ que se 
tornou technica. Se não, teremos então que, 
em ma teria <.le pessoa jurídica retrocedemos. 

Accresce que a corporação, como genero, 
poderia comprehender a sociedade ; em-
quanto esta, como especie, não poderia com-
prehender aguella. 

Parece escus<tJdo dizer que a. chamada fun-
dação (ou esto.l)elecimento de beneficencia e 
utilidade publica) não se póde confundir com 
corporação ( unive1· sistas) • . 

Aqui ha uma reunião de pessoas naturaes 
A Commissão procurou corrigir o texto, que se associam para um e mesmo :fim ; 

dando-lhe melhor redacção; o mais do Pro- alli se affectam por legado ou doação bens a 
jecto, póde se dizer, ficou como estava. Mas um :fim beneficien·~e ou a outro destino licito, 
se ha materia em que o Projecto Clovis foi com tanto que não - soja puramente passa-
infeliz, é a que diz respeito ás pessoas juri- geiro. 
dicas. Porém, maior difllculdade appareco quando 

Antes o actual direito com as suas lacunas; se passa a estudar «a sociedade civil com 
do que o Projecto com a sua desordem e que personalidade jurídica (é a epigraplte) 
a Commissão manteve. ~trts. 23 a 29». 

As pessoas juriclicas são ou de direito pu· A Commissão acompanhou (salvo ligeiros 
blico ou de direito privado. Entre aquellas retoques) o projecto; e a Babel, em que este 
enumeram-se a União, os Estados, os Muni- collocou o interprete·, não veio portanto a 
cipios, e entre estas as sociedades civis e as desapparecet•. 
fundações, e as sociedades commerciaes. O que constitue sociedade civil com persa-

Basta o enunciado para se apalpar que nalidade jurídica ~ 
não se ·vae lJem. Excluídas as pessoas.juri- O art . 23 (primeiro artigo com que se 
dicas publicas, só nos resta como privada o abre a secção) dispõe sobre sociedade de se-
que está apontado? ' gnro, montepio e sociedades destinadas ao 

O Direito Romano reconhece como pessoas fomocimento Lle generos cdimenhres pctr<t o 
juridieas, pessoas moraes ou civis, como se fim de sujei tal-as á p1·évia auctodzaçtío dct 
lhes queira chamar : Unlão, ou elo governo dos Estados, conforme 
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o caso ; c feito isso passa a estabelecer re- quo tiverem lJersonalidade jurídica ; em-
gras que nada esclarecem. quanto que, nesta mesma parte ger'al, se de-

E' assim quo no art. 24 dispõe quo as so·· termina que a dissolução das sociedades de 
cieclacles organizadas com pessoa.s jurídicas fins economiccs não comprehendidas no ar-
toem existencia distincta de seus socios. Sem tigo 23 rege-se pela parte especial (art . 26). 
fazer cabedal da phrase -sociedade organi- Ora, o citado art . 23 só se refere a cor tas 
zada com pessoa jurídica, parece · que só se sociedades anonymas, l'egulanclo o citaclo 
vem applicar á sociedade regra que é com- art. 26 a di ssolução elas referidas sociccla-
mum a qualquer pessoa jurídica : unive1·sitas eles. 
clistat a singulis . Como nos entender ? 

E depois de assim dispôr, passa, suppondo E diga-se que a Commisoão esqueceu-se de 
sociedade sem personificação, a determinar se referir a patrimonio, condição essencial 
quo esta rege -se pelas disposições da parte para que uma àssociação Eeja pessoa juri-
especial r claüvas á sociedade « valendo to- dica : pat?·imon'ittm tm::venitatis. 
clavia como contracto entl'c os socios ; c os Se cumpre distinguir a pessoa jurídica de 
actos jurídicos praticados em nome della fim economico, da quo é de fim e de bom 
obrigarão o sou auctor pessoalmente em re- commum, cumpre; porém, não esquecer que 
lação a terceiro.» uma e outra toem patrir:.1onio: o idealismo 

Temos palavras do mais e clisp. sição al- puro não. crêtt pessoa jurídica. 
gum tanto subversiva elos proprios p;•in- E em um codigo, onde as palavras se de-
cipios estabelecidos na parte especial. vem pesctr como diamantes, não se póde em-

Valerão todavia , como contracto. pregai' a phrase «SOciedade de fim idéal» 
Mas porque não ser assim, se se rcmctte á .Para designar a corporação, isto é, os hos-

r cferida parte especial, em que se regula o pitaes, as misericorclias , etc . 
con iracto sociedade ~ Ainda mais: o que constituo em um codigo 

« Os actos ju·ridicos praticados em nome ela parte geral, o que cons titue parte especia l, 
sociedade só obrigam o seu auctor. » não foi pelo projecto Clovis hem appre-

Mas, se ha o contracto e se neJle tiver sido hendido; e a Commissi\,o pela angustia elo 
r egulada a responsabilidade de quem hou- tempo não lhe pôde il• á mão. 
ver praticado os denominados actos jurídicos, E' assim que na parte geral, ao tractar das 
ainda tal se dando, a r e ponsabilillade con- pes~oas jurídicas, cumpre determinar qnacs 
tin úa sonclo do SO~! m lclm· ? E tendo sido ex- srjam eHa.s, passando depois a- estabelecer 
presso que os acl;os jurídicos do auctor não r

1
cgras, mas para as ou que nao occupam 

obrigam a soriocVtdo, obrigarão os a,ctos não logar na pa.r t.e especia.l, ou estã.o r egidas 
jur idi o, , o u.ctos ill icitos 1 I ncltlsio wtius, p,or legislação prop:·ia . 
axclus;·o alterius ? E chega-se ao resultado que tt parto geral 

Agora. <J.ttenda- o que na. mencionada qi_ tem de cogitar das corporações e funda-
par to especial suppõe-sc, dada gerencia por çpes ou o tabelec·mentos de u tilidade pu-
ptwte de um socio, obrigad é~ a sociedade b,lica . 
pelo actos pratie<l.dO ' p lo me 'mo socio . sociedade, se civil , fica r egulada. na · 

Pr oje to primitivo copiou, e aComm is- PiJ.rte especial, se commercial , na lei com-
ão o acompanhou sem c1·i tica, o Codigo I]?:ercial ; e a União , os Estados e oJ Muni-

Allemã o, quo na enumera~.ão das pc soas cipios pelas re, pect ivas legi !ações . 
ju.ridica não inclu a sociedade ordinaria Em:fim o projecto da. Commissão pouco 
ou s.imple . é\.deantou a o .Pl'Ojecto pr imitivo ; e t udo ·e 

.Ello l'eg'Ula a as'ocia~õc (associations se- ,a.herâ, mono o quo é uma pes~oa jurid:ica . 
gu.ndo a tra.dtlctão fra ncaza) quo compre- 1~ confn'ã.o continua., omqua.nto par a. fazer 
hendem as rltamada corpora~õ , e a.~ desapparecel-a bastar ia. seguir-se ·o projecto 
~oeiodad .~ a.nonyma.s, a funda.ç- e uma e a.buco , que com r ara ha bilidade aprovei-
ou • dependentes porém do autorização do ton- e do Esboço F1·oita . 
Govet·oo. : O tr aballto escava feit o o f<tcll sm'Íll. acom-

E quando um, outras nã.o se personi- rpodaJ-o à novl\ orclom de idéa ' do Projec to ; 
ficam valem então como sooiedad.e ordina- &S'im registro em vez de auctorização de 
ria, que não e considerada. pelo Cod.igo Civil :roverno . 
Allemão como :pe ;;;oa jm•idica. ; ao contrario E se tivesse de e ~colher ent r e o n.ctual Pro-
do qne dispõe o projecto, qu ó e.~ige par a •jrct.o , a. _despeito da emendas da Commi 'S[ o. 
que a. sociedade con tUúa. .P oa. juridie<t ~ o ProJecto Dr. Coel110 Rodrigue , não hesi· 
que regi tre o contracto ad instar do odigo ta.r ia. 

ommereial . E' te se nã.o brilha pela fôrma, se no fundo 
A~tenda-se ma.i' 9-ue ~a r furida .Pa.r te es- . np.er~ce r eparos, J?.ãO se tor.no~1 pelo menos 
~m.l remetle a. p<\rl _ g t•al qua.n lo_ ás o- •I ~Jl1~l !5UO quanto. a . ela _srficação das pes oas 
etedad ~de fin' ooononucos ou fin' 1deae Jfll'lCUcas; bem clmtwgwtl a sociedade d.a cor .. 
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poração, e não se intrometteu na par te ge-
ral a regular aqucll<1, tendo feito a l'emissão 
para o logar proprio-parte especial qu:1nto 
üs sociedades civis, c lei commercial quanto 
ás' commerciaes . 

E ai o da e:>colheria o l'efcl'ido Projecto 
Dr. Coelho Rodrigues quanto ao que está 
disposto sobre fundações, se bem que, para 
regular as pessoas jurídicas, não se fa.ria 
preciso estudar a fundação em secção ou ca-
pitulo separado. · 

Se é uma verdade que lu~ regras especiaes 
a e.<Jta ou áquella pessoa jurídica, não · é 
menos verdade que ha regras que são com-
rnuns . Assim, seria de melhor methodo 
regular a pessoa jurídica sob a mesma epi-
geapho, procurando, depois ele apontar as 
regras de ·applim~ção commum, es tabelecer 
as quo, dizendo re.>qeito a uma, não teria·m 
ele se applicar a outra. 

Em relação, por exemplo, ao fim da exis-
toncia ela pessoa jurídica, clispôr em relação 
á fundação que deixa de ter existencia se se 
extioguil'em os bens destinados á sua manu-
tenção. {Cod. elo Chile, al't. 564.) 

· O que é um facto é que tanto se quiz apu-
rar a respeito das fundaçõe J que afinal nada 
;:;e apurou, antes tudo se baralhou . 

Parece até quo não foi bom comprehen-
dido o que seja uma fundação «No acto con·· 
stituitivo Çla fundação deve o seu instituidor, 
se ja pessoa natural ou juriclic:t, fazer-lhe do-
tação especial do bens livres e desembara-
çados c declarar não só o fim a que a des-
tina como tambem o modo pelo qual ella deve 
ser gerida ». 

No art. 2034 se dispõe, porém : a disposi-
ção para creaçc1o de tlma fimclação é valida 
DOS termos da 3"' parte geral deste Codigo. 

O que aqui so escreve não destoa do que 
alli está esc ri pto ~ 

Nem no Direito Romano, nem no nosso en-
contra··SO a palavra fundação ; mas ella cor-
responde ao que naquolle direito se dcoo· 
mina pia causct ;~no nosso legado pio. «Pice-
catlsce designe en Droit Romain un but de 
bienfaisance : clonationes super piis causis 
facce ; plus tard cette expression a été em-
ployée come synonyme de pia co?"pora pour 
dosigner los etablissements ele bienfaisance 
eux mêmes » Goudsmith, Prat. das Pandectas 
(trad. francoza) § 37 nota l - V tambem 
Arndts Pandectas (trad. ital. terceira od.) 
not. 2 ao § 46. 

E é nesse ultimo sentido em que é tomada 
a palavra fundaÇão pelos Cocligos elo Chile e 
Allemão, e pelo projecto Nabuco, assim tanl-
hem pelo ac tual projecto na parte especial 
(cit. art. 203<1), emquanto que na parte . ge· 
ral a palavra fundação refere·-se á p ia c.ausa 
ao legado pio. 

Vol. li 

E porque regulara mal a pes.soa jurídica ; 
porque não estabelecera regras . de appli-
caçã,o commum, pareceu á Corumissão, no 
projedo oJI'erecido, que tudo ficaria sup-
prido ·se ao dispor so bre as f'unçl.ações lem-
brasse essas mesmas regras . 

Mas não só não as lembrou, como cumpr·ia 
fazel-o, i.>to é, não se tornou correcto no 
modo ele se exprimir, senão tambam estando 
as referidas regras collocadas .sob a epi-
graphe « fundações » parece não ter querido 
applical-as a outras pessoas jurídicas. 

«A fundação é representada pelas pessoas 
incumbidas da sua administração, as quaes 
poderão delegar poderes a um ou mais pro-
curadores geraes ou especiaes, de accordo 
com as disposições de seus estatutos», art. 30 
alin. . 

Mas só as fundações ~ As pessoas juridicas 
não toem o faculdade natural de que1·er 
(consenti?"e non p oss.un t) pelo que são inca-
pazes de praticar directamente .qualquer 
acto, t ondo por isso necessidade de pessoa 
physica que as represento : mtmicipes intel· 
lig~mttw scire, qtwcl sciunt his, quibus st!?n???a 
Teipublica commissa est. 

Eis portanto r egra, se bem que de appli· 
cação commu.m ás pessoas jmidicas, pelo 
projecto só applicada ás fundações. 

Assim tambem qm~nto a estatutos que 
tanto l'egem as fundações como outras pes· 
soas jurídicas, s. c. ás corporações ou as· 
sociações. Só delles se cogita quando se 
dispõe sobre fundações, o se suppondo o 
caso de haverem si elo dadas normas pelo 
fundadol' ; quando seria mas cul'ial o 
clispôr para o caso ele ser incompletas as 
me~mas normas. « Se as fundações se de-
verem reger yor normas que o fundador 
tenha. cl<~do, o acto da auctorização (pelo Go-
verno) suppr irá as providencia::; que forem 
incompletas nas mesmas normas», projecto 
Nabuco, a.rt. 176. · 

Emfim, a Commissão foi tolerante, dahi 
resultando que a desordem na exposição ela 
ma Loria (menor defeito elo projecto quanto 
ás pessoas jurídicas) ficou mantida: 

Nem se fazia preciso corrigir; podia a 
Commissão forrar-se a esse trabalho, desde. 
que tinha o projecto Nalmco. 

O adaptasse, embora com as novas icléas do 
registro, e teria prestado sel'viço it causa 
pulllica. O que não pócle ficar é o que eiltá 
escripto ; assim tambem o que se escreveu 
sobre responsal!iliclade do Estado na secção 
V, sob a epigraphe pessoas jurídicas do Di· 
.reito Publico. 

E' ma teria vencida que as pessoas jurídi-
cas publicas, s. c., o Estado, respondem pelos 
actos de seus representantes. « O.· factos e 
omi;:; õos elos Cunccionarlos publicos qn~ no 
exol'cicio de suas funcções não cumpnrem 

15 
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senão de maneira .irregular as obrigações de li de outubro de 1890, c Lei n. 221, de 
legaes que lhes são impostas, são comprehen·· 20 de novembro de 1894. 
didos nas disposições deste titulo (obrigações Niio se perca de vista que o pt•ojecto · ro-
que nascem de factos illicltos que não são fere-se a damnos causados, a ac tos illi.citos 
delictos) ». Assim o Godigo Argentino, dos funcciona1•ios publicas ; não cogita, pol'-
art. 1112, emquauto se escreve, art. 42, que tanto, das chamadas causas provenientes de 
as pessoas jurídicas de direito publico respon- compensações ou das reivindicações, que bem 
derão pelos damnos causados por seus repre .. se comprehencleriam no citado n. 2, se o 
sentantes : . que se dispõe nelle não fosse desenvol·· 

vimento da these - responsabilidade por 
lo, quando estes agirem no exercício de damnos causados, these de que se occupa o 

suas funcções, excepto se praticarem abusos art. 42 . 
ou omissões, pelos qt!aes serão os unicos 1·e- Nem 0 projecto pl·eci:::ava cog-itar por 
sponsaveis; modo expresso de acção de reivindicação, 

2°, quando em nome dellas praticarem porque quem diz pessoa jurídica, diz ente 
acfios de direito privado dentro dos limites capaz de adquil'ir direito.> e Pxercel-os, 
de suas attribuições . ente que póde ser titular de direitos rea~il 

O que se escreve no n. I não tem sentid-o, do mesmo modo que qu<·llqucl' pesso:1. pn· 
porque precisamente sem a pratica de abusos vada. 
ou omissões não pôde haver damno e, por- Tem dito, podanto, que póde reivindicar 
tanto, responsabilidades. assim como póde ser reivindicado (deixo 

O que se faz preciso é que o funccionario . passar a phrase ainda que barbar.a, .n~as 
pr·atique o acto illicito no exercício de suas merios elo que a que empregou a Const1tmçao: 
í'tlncções. causa proveniente ele compensàções . (~) 

A responsabilidade do Estado re.>ulta do Sim deveria ter sido bem l'egulada a re; 
facto de ser elle con,~iderado como commit·· sponsabilidade do Es~ado como eommittente 
tente, sendo o funccionario um preposto; e por facto de seu preposto, já q11e a Consti.-
presumindo a lei a responsabilidade d:tquelle tuição apenas cstabcl" ceu a these sem a des· 
por i''e ter feito representar por um inhabil, envolver. (V. Sourdat. da. Responsabili-
resulta que o damno deve ter sido causado dade, vol. 2 n ... ) 
pelo preposto em Berviço que lhe fOra di.stl'i- E melhor seria nada dizer, do que fazel-<!1 
buido. - dfzend:o as cousas como não devmn see ditas. 

Se, porém, n·o mencionado numero, em que ' 
se escreve a excepção, se faz referencias a . 
factos praticados pelo preposto em s·erviço 
q_ue lhe não foi distribuído, isto é, a actos · 

DO DOMICILIO 

illicitos commetti'dos pelo funccionario pu- ' O projecto, ao estudar o domicilio, pro-curou 
blico fô,ra elo exercício das funcções, em estabel<ecer regras sobre o processo, algumas 
escrevel-a gastaram--se então palavras, e · a·rê inintelligiveis. A Commissão suppi'imin 
assim houve redundancia, além de ambigui·· tudo quantü lh·e pareceu materia estranha a · 
dade. Qnasi se faz preciso adivinhai' ; c u;m Codigo Civil; mas no mais acompa.nl1ou 
comtudo escreve-se com toda a emphase : a o projecto que pouco feliz foi na exposiçiio 
ignoranclada lei naoaprovcita aninguem!! da materia. 
O n. 2 não menos tratos dá para ser enten·· Começo pelas epigraph'es-D"isposlçõ-es ge-
dido. ntes e disposições ·espcciues. 

Está me parecendo que o projecto emen·· A nenhuma dellas corresponde o texto-
dado que1· se referir ao Estado como parte- Sob aquella leem-se regras sobre o do miei lio 
cont1·actante, ao Estado quando no mesmo Vl' lmltario, e sob esta sob1•e o domicilio no-
pé: de igualdade ~ue o particular. cessa rio . 

M<1s, assim sendo, dá-se rcpotiçi o: o qne se · Mas se o tlomic'ilio é ou voh1ntario ou ne-
cliz n_o n. I bem comprehcmle 0 q LH3 poss-11. ter ·c~lSStu'io, como dispôr sob a epigraphe ---:-
quendo se dispôr no numero seguinte. E' D:isposiç'ões geracs-só sobre um delles ~ E 
sc~pre applicaç"~o da regra da responsa- , s~ o domicilio pôde se!.• necessarià que signi-
bllldade do comm1ttente quanto aos ac'tos cl.ü fka;çiio tom em relação a olle a epio-raplte-
prcposto., regra a que deu autoridade a DJsposições esp3ciaes ~ E se se quet manter 
<Jonstitmção. «Compete aos Juizes ou Tribu- aquella epigraphe (disposições geraes) pro-
naes Fedorae3 p .·ocessar e julgar ... as cau~ cure-se Bntã.o estabelecer no texto disposi-
·sas _prov~nicntes ele compensações, rcivindi·· çqes que nella se devam conter, assim a di-
caçoes, ~ndemnização de p?·e.ft;izos ou quacs- Yisão e definição, c isso feito estudar os 
qu~E outras propostas pelo Govf)rno da dqus domic'ilios. Examine-se qualquer ma-

mao contra particular, ou vice-versa», nua'l., qu·alquer Codi.go, qualquer dos nossos 
art. 60, lectra c-V, tam'bem Decr. n, 848, projectos do Codlgo Civil e um nenhum 
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delles se verá a materia exposta como no 
primitivo projecto. 
. E a Commissão, desde que se deu ao tra-

balho de cortar esta ou aquella disposição e 
de dar nova rcdacção aos artigos que mau-
teve, não devia ter ·Se furtado ao trabalho de 
melhor expô r a ma teria. Não devia con-
sentir que se mantivessem epigt•aphes mal 
í:ormnladas. 

Feita a divisão do domicilio em volun· 
tario e necessario, cumpria passar a definir 
um e outro, empregando o methodo da enu-
meração quanto a este, não ficando esquecido 
porém o rl.omicilio eleito. 

Nem deveria redigir o art. 44 pelo modo 
por que o fez. 

Se o domicilio é o logar da residencia per-
manente, não imporh a apparencia de mais 
de um domicilio o facto da residencia em 
um lagar, tendo·se porém a séde das occupa .. 
ções ou negocias em outro (art. 44). Sim, 
importaria se, com estabelecimento em clifl'e-

• rentes lagares, residisse a pessoa alternada-
mente em um ou em outro. (Savigny, Dir. 
Rom., vol. 8, § CCCLIV). 

Digo apparencia de mais de um domici1io, 
e não pluralidade de domicilio, porque o 
domicilio é um. Ma,s a difficuldc~de muitas 
vezes em determinai-o, e circumstancias que 
possam illudir são que autorizam a escolha 
por parte de quem nisso tiver interesse. 
(Veja-se Esboço Freita~ e Proj. Nc~buco).-E 
além do caso da escolha ou a phrase do 
Projecto «luwida. por domiciliada. em qual-
quer desses lagares», o Projecto occup:1-se do 
caso do domicilio duvidoso e considera tal-
ou quando não ha residencia habi'tual conhe-
cida, ou não se justifica a posse de domicilio 
(art. 45). Posse de ·domicilio ! ! 

Eis uma expressão barbara que escripta no 
projecto ·a Commissão deixou passar. 
_o Direito não conhece semelhante ex~ 

pressão; assim como não ensina que o do-
micilio está ligado á r'esidencia habitual, e 
sim á residencia com animo de permanencia. 

Melhor seria . que a Commissão houvesse 
seguido o Pl'ojecto Nabuco, que, depois de 
oxpôr em que consiste o domicilio, define o 
que é residencia, como tambem o Esboço 
Freitas. 

A resi:dencia, nelle se lê, equiv<~le ao dorni-
cilio ou pam aquelles que não toem domi-
cilio no imperio (hoje Republica dos Estados 
Unidos do Brazil) ou para aquelles cujo do-
mic'ilio é desconhecido ou duvidosl) (art. 118), 
escrevendo no artigo seguinte (art: 119)-
«0 logar em que a, pessoa é encontra:da 
equivale a residencia para aquelles que não 
teem resiàencia em parte alguma ou a teem 
alternad<tmente em uma ou ou-tra parte sem 
escolher (i]:nalquel' deHas. >> 

Mas estão comprehendidos em linguagem 
proprüt de um Codigo os casos em que o 
novo Projecto, sem fazer mesmo cabed<tl da 
redacção jurídica, cogita nos arts. 43, 44, 
45 e 46, escriptos como se seguem~ 

Art. 43. O domilicio. civil da pessoa na-
tural é o lagar onde estabelece de modo de-
finitivo sua residencia. 

Art. 44. Se, porém, a pessoa tem a sede 
de seus negocias ou occupação em lagares 
differentes ou se a residencia for em lagar 
diverso da séde de seus negocias, será ha· 
vida por domiciliada em qualquer des~es 
logares. 

Art. 45. Aquelle que não tiver residencia 
· habHual conhecida nem puder justificar posse 
de domicilio, de accordo com o disposto no 
art. 43, será havido por domiciliado onde 
for encontrado. 

Art. 46. A disposiÇão do artigo antecedente 
applica-se ao viajante quanto ás obrigações 
que contrahir em viagem. 

A() Direito Romano não foram estranhos os 
casos do domicilio duvidoso, e Savigny, 
citado, bem os explana ; mas são casos raros 
ou como diz a lei Romana : et verum est 
habere licet difficile est. (Li v. 27, § 2". Dig. 
ad municipalem et de incolis). 

Não erctm, pois, admittidos senão com 
reserva. 

O viajante, como exemplo, dir-se-ha. não 
ter domicilio, pelo que responderá onde 
for encontrado quando «pendant un long 
espace de temps on consacre sa vie à. des 
voyages sans avoir un endroit pour centre 
permanent de ses affaires et ou l'o.I'l revienne 
reguliêrement~>, Savigny, citado. 

Emquanto, segundo o Projecto, a despeito 
da revisão, tormt-se bastante o facto de se 
estar em viagem : o viajante, quanto ás 
obrigações contrahida.s em viagem, será h~J.
vido por domiciliado no logar onde for en-
contrado, é o que se di:z no art. 46, juxta 
art. 45. 

E não fica: por esse modo abalada a eco-
nomia do domicilio~ 

Pois, o simples f~cto de se estar em via-
gem produz a. mudança de domicilio ~ 

O que se diz equivale a dizer que : con-
stitue muda-nça de domicilio o simples facto 
de-estar a pessoa em logar diverso daquelle 
que constitue o seu domicilio. 

Digam-se, porém, as cousas como de-vem 
ser ditas: o Projecto no art. 45 quer sere-
ferir aos vagabundos, mercadores volantes, 
actores ambulantes, ou pessoa que empregue 
seu tempo em viagens, sem tel' lagar algum 
comG ponto central de Selils negocias e para 
o:nd.e torne com regularidade. (Es'boço Frei-
tas, nota ao ar't. 1'91)1, V, tambem Savigny, 
citado. 
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Oea, tudo se simplificarb dada melhor 
redacç:io ao citado m·t. 45, e de modo_ a fi-
carem incluídos os casos apon ta.dos, dtspen-
sado assim o disposto no a ,·t. 46. 

Re"'ulando, sob epigraphe mal foemulada, 
o dm~licilio necessctrio, ha tttmbem de:flcien-
cia, porque não s~ inc_lue o c~so das pessoas 
de serviço domestico, mdustnal ou age!Cola. 
«Le même pdncipe (o de um domici lio deter-
rnimtdo pelo de um outro) s''\pplique aux 
servi'teurs ft g.:tges, aux jourmJiers constem-
ment, occupés dans un domicile rural et les 
ouvriers. qui exercent leur motim· chez un 
maí'tre.» S:wigny, vol. So, § CCCLIII.- V. 
Esboço Frei ~ :ts e P1·ojecto Nabuco. 

E, na enumeração dos casos, depois de se 
referü· ao domicilio do pmso c do dester-
I·ado, aos quaes dá. opção do domicilio ante-
l' ~ Ol' <'~prisão ou clesterl'O, se dispõe: «a pessoa 
quo póde optar por um domicilio deverá 
faze e e in juizo a cleclamção ele sua p?·efe-
?'encia, logo que for citada, sob pentt de ficar 
pertencendo o direito ele escolha ao auc f;on>, 
art . 54 cópia do art. 5G do projecto primi-
tivo. 

Semc.lhante disposição não devia ter sido 
guardada pela Cummissão. 

Além de peccar por mudo bat·bal'J na 
fornu, de encenD."l' regra, ele pt•ocesso que a 
Commissão quiz lnnir do Codigo , porquanto 
nào quel.' sognificar senão que ::;e póde oppôr 
excepção declinato?·ia('o?·i nztione p(wsomw, é 
manifestamente supcrflua, desde que não 
contem um<t no v idade. 

Quem tem um cli.r clto, tem o meio ele fazer 
valel-o ; e na cspecie eonstit1 to o referido 
meio a execuçã.o mencionada elecli?tatm-ia 
fori. , que nem peecisava. de no~ra.s rolJpagens, 
ao ponto de ter fica.clo tão ma. 'ca.racla, quo 
q uasi. se i'<LZ p re i 'O ad,-inrut1' par<\ se poder 
bom aber o qus se tem em Yista. 

Regulando o domicilio eleito, que a des-
peilo da 'et.' pecial não pedia a epigrapbe-
di p içõ " peciM , ha má. redac~.ão jul'i-
di.ca,. 

<tPara a. execução das obrigações nascidas 
de oontra.cto podem as pal't liDremenle (é 
"trpedluo) e colher fm·o di ur so de dmnit:ilio 
(oeriamente ha. d1 er divel'SO do do domi-
cilio) art. 56 , 

O que e quet• e se devo diz r é que além 
o dom'cilio volunta.rio p· dem a.s part es-

IHlher domicilio pecial para o exer ciciJ 
de ool'tu· direiio' e p1•eenchimento de cer-
tas obrigações •expre mente detm·minada, 
a.cer6S'centa.nd --e que depende de documento 
eseripto, o rem de er designado pela parte 
e não deixado á esoolba de ou.trem.-V. Pro-
jecto Nabuco, al·t . l3J •e 135) . 

DAS COUSAS 

O que seja. cousa., o projecto, c com elle a 
Commis.>ão, não define, começando logo pelos 
movei.> e immoveis, sob a clonominação de 
bens, pa.ra depois empregar a palavra-
cousas. · 

Porque essa alteração na technologia ? 
E' uma verdade que o dil'eito não 1·egula a 

cousa senão,como bem, podendo-se dizer que 
a relação entre um e outro é de genero par?-
ospecie; mas se se esceevc sobre a cou~a, 
ainda que synonima. de bem, porque . nao 
haver uniformidade no modo de se expr1mn·? 

Empregue-se embora a palavl'aS bens ..i m~s 
entiío ao es·~uda1· as cousas em relaçao as 
pesso<tS n quem poss<tm pertence1', as cousas 
que farão par~e do pa.trimonio das mesmttS· 
pessocts, dizendo então bens nacionaes, bens 
estadoaes e municipaes . 

E, uma vez emprega .".a na fóema exposta, 
guarde-se para o mais a palavra cousa ; até 
para não se escrever em epigraphe- co usas, 
no texto-bens (Cap. 1° Scc .lli ear~- 64 
dando-se o vice-versa r: o cap. 2° do proJecto 
cl.a Comnlissão) . . 

O proj ecto inspit·ou-se, parece-me, noCoLU~o 
Italiano ; mas se não lm:ubrou que elle nao 
fo i além das chamadas cousas moveis e im-
moveis e cl.as relativas a pessoas a que per-
tencem. 

Cons\ts ümgiveiõ, co usas não f ungi v eis 
accesso'l'ias, principaes, etc., não são ahi ex-
po~tas. . 

Mas, embora quizesse esten1le1.· a palavl'a 
bens n. to .l.as as cousas, houvesse então uoi-
fol'mid.ade de linguagem. O que não se pód.e 
a J.mittir em um Cocl.igo é, por exemplo, 
apontar na epigraphe uma palavra, e no 
texto Ofltra, como no livro 2, cap. I sec . IV, 
(epigrn.phe- cousas, texto-bens) o cap. 2o (e 
vice-ver.sa) . . 

lsto po3to cumpri<t uniformisar a, l in-
guagem, pas.>a.ndo depois melhor a regulcw a 
ma teria. -

Definindo- e a cousa immovel , élogo esque-
cido que o olo, nnico immovel por mttureza, 
é o «aggr ega(lo <l.o Slll1S parte~ solidas o 
fi uülas, não susceptíveis ele movimento, que 
form<UI;t ua upeeficio e sua prol'undidade e 
altera perpendiculares.» (Esboço Freitas, 
a.r t. 39f)). 

Pa.ra o projecto, é immovel o solo, uas 
paTtes integrante solith.l.s ou fluülas, sua 
uperiiqie , o espaço acima deltas, o sub-solo 

com SLli1S mloas nelle existentes, as a·rvot·es 
e os (1·uptos pe-ndentes (art. 57, n. 1, da Com-
mis ão) . 

Jão fica parecendo que superficle, sub-
solo, et<) . são partes distinctas do solo? 

E o-art.. 75 não just ifica a pergunta~ 
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«São accessorios do solo: o espaço aereo 
· acima de sua superficie, os productos orga-

nicos deste, o sub-solo com os mineraes nello 
incluüJ.os, .bem assim quaesquer obras feit as 

· acima ou abaixo da superficie, adhorentes de 
mod.o permanente.» 

E j)orque se referir á arvoro e fructos pen-
cl.en,tes no citado n. l para depois no n. 2 

, referir~se a sementes lançadas na terra e a 
· construcções ? 

Tanto o o,".ificado con;o o plantacl.o coél.em 
- ao sol o. E assim porque não classificar um flO 

lacl.o Cl.o outro ? 
E ao definir ou enumerar o immovrl in-

corre-se até no defe:to do idem per idem. 
O que se acha :fixado em um immovel é 

immovol, art. 57, n. 2. 
Os objectos moveis que o proprietario in-

'tencionalmento colloca no immovel como 
accessorio permanente para exploração in-
dustrial e cmbellezamento ou commodidado, 
ari;. cit. n. 3. 

O que é immovel? Não é precisamente o 
que está sendo objecto cl.o definição? 

Mas si está se cl.anclo a definição do immo-
vel, fazel-o pelo moc'.o por que se faz é de-
finir a c ousa pela propria causa : o i clem per 
idem . 

O defeito não é de somenos importancia; 
tanto mais quanto deveria ao se referir a 
edi:ficios e construcções ter preferido a pa-
lavra precHos, dividindo.os em urbanos e 
rusticos ; e apontando então, em relação a 
um outro pre:l.io, as causas por nntureza 
moveis, mas que se tornam immovois pelo 
facto de nelles existirem ou na phrase do 
actual direito: immoveis por destino. 

E uma vez empregadas essas palavras; 
. cumpria definir o que c0nstitue um, o que 
constitue outro predio ; tanto mais quanto, 
ao dispor sobre a locação d.e cousas, se refere 
a um e outro; si bem (seja dito de passagem) 
haja s·i.do diSl)Osto que na locação de cousas 
uma das partes se obriga a ceder uso e g;ozo 
de cousa níío fungível ! ! Predi.o rustico o 
urbano são, portanto, cousas não fungíveis, 
portanto cousas moveis ! ! V. Projecto da 
Commissão arts . 1352 o 1366. 

. O Direito Romano não se descuidou ,(in usu 
urbana ::edificia cedes ; rustica villre dicutur) 
o muito menos o actual direito (V. Conso-
lidação das Leis Clv is, arts. 50 e 51.) 

Não acceitanclo quanto ao immovel a di-
visão do actual direito ou melhor parecendo 
ao projecto que, detm·minado o que constitue 
immovol, fica cumprida a missão do legisla-
dor, quo o mais so1·ia mera questão de nome, 

. não póde, comtudo, deixar r.e se c'.esviar , 
pela tradição, porquanto emprega no art. 57 
§ 3•, a palavra «accessorio». 

_ E, o que ê mais, por modo vago i< porque, 
pelo modo }Jor que está redigido o artigo, se 

póde comprehender a mobilia ; e com redac-
ção pouco castigada como em relação a ani-
maes de trabalho que, não se deve dizer, 
«se collocam no immovel». 

·E não havendo duvida quo a palavra im-
movel refere-se a predios ( construcções ou 
edificações como lhes chama o PrQjecto ) 
melhor seria discriminar o que poderia con·· 
stituir accessorio elo predio urbano, o que 
accessorio do predio rustico. 

Não os enumerasse embora como o Codigo 
Italiano ; mas os definisse por modo claro e 
redacção jurídica. , 

O que está é que não pódo ficar. 
Procurando definir as eousas moveis, a 

phrase relativa aos chamados semoventes é 
má «que podem ser t?-ansportados por mo-
vimento proprio». Já que se inspirou a com-
missão no Esboço Freitas,. o melhor seria dar 
a definição- como ahi se lê no art: 388 «susce· 
ptiveis de movimento proprio ou estranho». 
Definindo a cousa fungível, devia . empregar 
em voz de genero a palavra especie. Como 
diz bem Goudsmith - não so deve confundir 
com as causas fungíveis de sua natureza as 
que na verdade são designadas tambem só 
pelo genero. Curso das Pandectas, traducção 
franceza § 41 e not. 3 e pag. 93. Cone. 
Arnuts., Trad. das Pand. trad. Italiana§ 51. 

A causa consumível está mal determi-
nada. 

O que quer dizer a phrase destinada a 
alienação? 

E' verdade que o Codigo Allemão a adopta, 
mas não fica abalada completamente a eco-
nomia "do que até 9-gora se tem entendido por 
causa consumível? Para que' innovações ? 

Consomem--se os comestíveis (consumo cha-
mado natuml) ; consome--se o dinheiro pecu-
n-.:a consumiiur ( consumo chamado civil ): 
delle nã.o se póde fazer uso, sem que seja 
perdido para quem o possuía. 

E assim bem definiu o Esboço. 
1°, aquellas cuja existencia termina com o 

primeiro uso. 
2°, aquellas cuja existencia termina para 

quem deixa de possuil--as por não se distin-
guirem na sua individualidade ( art. 354 e 
ns ... ) . . . 

Quanto ao que se lê sobre causas singulares 
e collectivas ha confusão. 

A cousa ou 6 singular ou collectiva, e 
aquel la póde ser slmplGs e composta ( tmun 
c01·pus, corpos connexum). 

Assim, um cavallo é cousa s·ingular sim-
ples ; emquanto · que uma casa, ull). navio 
são singulares compostos. . 

Cousas collectivas «são duas ou mais cousa'l 
singulares consideradas em collecÇão ou uni-
versalidade de facto como formando uma só 
cousa distincta em sua individualidade » Es-
boço Freitas, arts. 360 e 36l. 
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E se dizem taes, si considei.·adas forem ex-
pressamente pelas partes nos actos jurídicos. 
J•: porque dependem ~a vont~de das p~r~es

. tli.z-se que ba universttas factt seu hormms. 
O Projecto ela commissão tudo, porém, 

confunde ; si bem que tal não pareça pro-
metter a epigraphe. 

Das causas singulares ·e collectivas eis a 
cpigrapbe ; emquanto no texto l.ê-se: as c.ou-
~as simples ou comp3stas, matertaes ou lm-
materiaes podem ser singula1·es ou col·· 
lectfvas. 

E contlnúa a confusão, porquanto refere-se 
a cousa materi al e immaterial (palavras até 
cnf-ão não empregadas ). 

A universitas fa cti não vae além das causas 
materlaes na phrase do projecto ou corporea 
na phrase do actual direfto ; o que sim 
abrange um e outra (corporea e lncoi.·porea) 
é a universitas chamada juris s. c. o patri-
monio, que é reunião dos bens de uma pes-

. soa, e é considerado .como formando uma 
universalidade de direito-isto é-o conjuncto 
dos objectos immateriaes susceptíveis de va-
lor na phrar;e do Esboço Freitas e Cod. 
Argentino. (V~ Au_bry. et Rau,. vol. 6°, 4. 
cd. §573; Ch1rom, lJtr. C. Ita1tano, vol. 1, 
§ 45 de Philippis, D. Civil Italiano, vol. 1°, 
§ 56lettra f. Esboço cit. art. 319 e 320 e 
cod. cit. art. 2.312). 

lfl o projecto, porque não distinguiu uma 
da outra, applicou tambem indistinctamente 
regra peculiar a un. juris, isto é a regra da 
~ abrogação real o~l da cousa- in judieis 
universalibus p1·ecittm succedicl in loco 1·ei ed 
1·es loco p1·etii ; e fel .. o pelo seguinte modo: 
\<Na collectividade fica subrogado no inqi-
viduo o respectivo valor e vice-vers.a» art. 70 
do projecto da commlssão. 

· Mas neste artig·o tudo vae mal. 
Entendido ao pé da lettra , tem de se ex-

plicar como regra : só ha collectlvidade 
11uando ha indivíduos. 

. O direito, porém, não conhece indivi.!uos e 
s:m cousas e pessoas . E como ind-ividuo é um 
part icular de cada especie, assim um homem, 
um an1mal, um livro; resulta que tanto um 
l'ebanho de carneiros, um<:J, bibliotheca, ou 

· um agrupamentrJ de homens, s. c., um 
L .• talhão, pode ser cousa collectiva ! 

E si a collectividade fôr de direito ficará 
bem cerceiada. Os direitos e acções, porque 

· ni o são indivíduos, não .farão parte della. 
Pode se dar• mesmo o caso de não haver 

unive1·sitas juris : basta que no complexo de 
b3ns não haja indivíduos ! ! 

Mas é assim que se escreve para um 
c:->digo ! ! · 

A referida subrogação ~uma ficção ; e o 
sou fundamento' se encontra na fungibilidade 

· dos objectos que encerra a universalidade 
jurídica, porque tudo se liga á idéa commum 

de um valor pe.cuniario ; pelo que os ele-
mentos de que se compõe o patrimonio re-
vestem uns para com os outros o caracter de 
cousas fung·iveis, e genus mmquam pe1·it . 

O mesmo, porém, não se dá com a uni-
versalidade de facto. 

Para que a regra ·Se applique, ou . faz-se 
preci>,lo convenção ou lei expressa, como se 
pretendeu prevenir no citado artigo ... 

Emfim do que se dispõe sobre eousas sin-
gulares c collectivas nada ha a aproveitar. 

O proprio artigo ultimo não pôde escapar 
á censura. 
· «0 patrimonio e a herança são causas 

unive?'saes e subsistem ainda que não constem 
de causas materiaes » (art . 74 ). 

Começa por empregar a palavra causas 
universaes que ainda não foi empregada, 
para depois tornar certo que não é dada a 
menor idéa de patrimonio e de herança. 

Patrim0niojá defini: o complexo de bens, 
pouco importando a qualidade delles . 

Existe qualquer que seja a qualidade de 
bens, qualquer que seja a diversidade de $Ua 
natu-reza constitutiva. 

Tanto tem patrimonio quem só possue 
jU?·is advíd~w, como quem só possue as cha-
madas coisas incorporeas, ou só causas cha-
madas corporeas ou materiaes, na ph'rase do 
pr.ojecto. 

'E :'li o patrimonio não implica a qualidade 
dos b1ens, o mesmo acontece á herança que 
repr~tlenta o patrimonio do de cujus : e que 
será pma universatdade, emquanto o refe-
rido patrimonio estiver indiviso, porque, uma 
vez qiviclid'o, não ha, mais herança; os bens 
repavtidos accrescem ao patrimonio de cada 
um cl,os herdeiros. 

DÓS BENS CONiliDERADOS UNS EM RELAÇÃO 
1 

AOS OUTROS 

Nova Babel constitue o que sob a epigra-
phe supra está escl'ipto sobre cousa principal 
e cousa accessoria. 

Depois ·de ter sido, na epigraphe, empre-
gada 'a palavra bens, emprega-se a de cousa, 
quantlo se passa á definição, que é dada 
pelo seguinte modo : cousa principal é a 
qqe tem existencia propria abstracta ou con-
creta1 mas distincta de outra ; accessori'a é 
aqúepa cuja existencia suppõe a da prin-
cipal (art. 72). 

A deünição, de redacção pouco elegante, 
não dá uma idéa exacta da cousa a deünir ; 
e te1:/ de mai:s as palavras abstracta ou con-
creta, que, seja dito, são empregadas sem 
pertinencia. 

E ~epois da má definição passa-se á enu-
meração, tudo, porém, sendo confundido. 

O ~olo divide-se e subdivide-se. O immo -
vel por na,tureza, o immovel por excellen-
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cia, diga-se assim, é retall1ado : o espaço 
acreo acima de suá superfície e o sub-solo 

. são considerados accessçrrios ao lado elos 
productos organicos ; o das construcções 
(art. 75)! 

E continuando com linguagem pouco 
exacta, continuando com a confusão, diz-se 
bemfeitol'ia a adherencia de uma cousa mo-
ve! a outra move! ; tendo havido esqueci-
mento que tanto a respeito do immovel como 
do move! ha o principal e o accessorio ; e 
da h i a nova Babel. () · 

O P1•ojecto, quo estudou bemfeitorias e as 
dividiu, não so Lembl'OU de regular os fru-
ctos. 

Deficiencia ao lado da· confusão. 
E a Commissão, si pouco felilí quando dis-

poz sobre cousas singulares e 0o!lectivus, 
não se rehabilitou ao dispor sobre ás cousas 
principaes e accr.ssorias, muito menos sobre 
o que denomina~ bens em relação as pes-
soas- isto é, bens publicas .e particulares. 

Basta dizer qne con8idera bJns federaes 
ele ttso commum os telegraphos da Uniã,o ; 
classificados assim na mesma linha que o 
mar e o rio navega vel ! ! Que confusão ! 

DOS ACTOS JURIDICOS 

Apozf!,r de terem sido feitas ao projecto 
primitivo não poucas correcções, o trabalho 
df!, Commissão deixa comtudo muito a de-
sejar. 

.Não se póde chegar ao acto jurídico sem 
se partir do fado ; um é especie, outro é 
genero. 

O facto ou tem immediatamonto em vista 
fazer Ull;.;aar ou extinguir direitos ou n;1o é 
immediatamente dirigido para effeito.3. ju-
rídicos, que até podem esta,r longe de so 
querer. 

O ladr·ão restitue a causa furtada. e inde-
mnisa o damno; mas não -fÔl a esse fim que 
elle se propoz . . 

No primeiro caso, temos o açto jurídico ; 
no segundo, o a.cto illicito. . 

Mas como cspecies, perteneen~es a um 
mesmo geoero, tem caracteres conimuns que 
sã.lil regulados em g-lobo, procurando-se então 
depois estudar o que é peculiar a cada um. 

(")Art. 76. TamlJem se consideram acces-
sorios da causa todas as suas bemfeitorias, 
ainda quo ele maior valor, excepto : 

J. o A pintqra em relação á téla. 
2. o A esculptUl'a em relação á materia 

prima. 
3. o A eacriptura e quaesquor trabalhos 

graphicos en.1 relação ao papel, pergn,minho, 
panno, madeirP, ou metal em c1ue se acham 
fixados. 

E assim procede o esboço, · que a Commis· 
sã.o procurou copiar em parte . 

Porque não copial-o no todo. 
Assim expõe a materia Goudsmitli, obra 

já citada, e outros. 
O projecto primitivo, tudo porém, bara-

lhando, collocou ao lado das disposições com-
muns ao facto as peculiares ao acto jurídico 
propriamente ; e deixou á banda os actos 
illicitos. 

O que fez a Commissão ~ 
Quer corrigir o referido projec to ; e em· 

prega em substituição á epigraphe deste as 
seguintes : defeitos dos actos jurídicos ; ou-
tros defeitos dos mesmos actos. 

Basta ter noção elementar do direito para 
se ficar horrorizado com as mencionadas 
epigraphes. . 

Actos jurídicos defeituosos t ! E' uma ex· 
pres.>ão mais do que barbara. 

A Commissão quiz evitar Scylla ; mas 
cahiu em Charybides. O projecto sob a epi-
graphe « vicio::J elo consentimento,» estuda o 
erro, o dolo, a violencia, a fraude e a simu-
lação. 

A refe~·ícla epigr(l.phe fl,brange ma~s do que 
devia ; porque fmude e simulação não se 
podem dizer vicias do consentimento. E tam· 
bem porque os tres primeiros vicias si(.o 
communs ao acto jurídico e ao acto illicito ; 
porquanto um e 011tro devem ser factos vo-
luntarios (sem vontade não ha nem acto ju-
rídico nem acto illicito) ; e os dous ultimas 
são peculiares aos actos jurídicos tNãe se 
póde conceber fraude ou simulação em actos 
illicitos), censurei a epigraphe mencionada; 
censura de que teve conhecimento a · ·com-
missão, a quem pareceu que tudo se sanaria 
com a alteração feita. 

Havia eu e13cripto : « o projecto. comeÇa 
logo a regular o acto quando devia em pri-
meü·o logar tratar do í'il.cto. 

« Aquelle é especie emquanto este 11erá 
genero : estude-se prfmeiro o facto para de-
pois se estudar o acto. 

Elle é cau~a productiva ou extinctiva d·e 
direito ; e pôde acontecer ou por causa a 
que é alheio o homem, ou por participação 
directa ou indirecta deste, isto é, póde ser 
externo ou humano. São por exemplo factos 
externos o nascimento, a morte, a accessão. 

«E os factos humanos podem ser volunta-
rios ou involuntarios ; e aquelles são ou 
actos lícitos (actos jurídicos) ou actos illi-
citos. 

« Tudo isso devia ser articulado para de-
pois se e~tabelecer que o facto voluntario só 
existe quando, além· do elemento material 
(acto exterior), ha o elemento moral, isto é, 
ha por parte do agente a vontade; ou, como 
diz Freitas : discernimento, intenção e liber-
dade; e porque assim é, cumpria ao projecto 
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estudar os viéüos do consentimento appJica·· 
veis ao facto, quer licito, quer illicito, para 

_depois se gccupar · dos actos pr opriamente 
ditos jurídicos, onde caberia estudar o que 
lhes é peculi.ar. como a simulação e a fraude, 

· que não são vícios do consentimento ou da 
' vontade. 

«Quem pratica a simulação ou a fraude 
·tem liberdade. O acto simulado ou fra~,Idu
lento é voluntario, é livre, elle se anoulla 
não por: falta de intenção e sim de boa fé. 

' « O projecto devia. ter t ido por modelo o 
Esboço Freitas, que, seguido pelo Codigo 

· Argentino,adoptou o systema allemão; o que 
melhor se póde ver em Arndts, tratado das 

• Pandectas (traducção italia.na de Seraphini). 
Emtlm, devia iratar do genero para poder 
passar á especie, guardando-se a technologia 

' adaptada factos e actos como até no projecto 
do D.r .. Coelho ·Rodriguos, solJre o qual, diz o 

· autor, ter calcado o seu. » Eis as observações 
· que fiz, parecendo que tanto impressionaram 
a Commissão que ella pr0tendeu melhor re-

' -gular a 1nateria ; fel-o, porém, com muita 
infelicidade . . .. 

· Antes a velha epigraphe « vícios de consen-
' timento » reputadas taes a frál1de e a simu-

Bevilaqua, art . 1641 sob a rubrlca-aciios 
illicitos . 

Acto i!!icito é, porém, precisantente a 
acção ou omissão voluntaria prolübida por 
lei; e, nas referidas palavras, acção ou 
omissão estão comprehendidas a imprudencia 
ou negligoncia, assim como o dolo· ou culpa 
lata. O que caracterisa o mesmo acto é o 
damno, além da culpa lata ou leve por parte 
do agente ; -dammno que é causado a ou-
trem ou directamen te nas cousas do domini5, 
posse 9u detenção do prejudicado, ou indi-
rectamente pelo mal feito á sun. pessoa ou á 
seus direitos e faculdades-. ( V. Esboço, 
arts. f-27 e 828. 

Ou na phrasc dos D. D. : o acto illicito 
suppõe ou deixa de suppor obrigação pee-
existente. 

A Commissão, bem se vê, torna-se muito 
deficiente no estudo elos actos jurídicos; e 
quanto aos actos iUicitos nem se quer salvou 
a viciada definição ; pouco iodo adiante do 
confuso e mal ordenado Projecto, objeeto•da 
revisão. 

DO ERRO 

. lação, do que as novas adaptadas pela com- .O erro, ~ue, viciando o consentimento, 
: missão « def'eitos dos actos j1,{, 1"id~cos » primeii.'a torna nullo tanto o acto licito como o illi-
· epigraphe reservada ao erro, dolo e violen- cito, occupa o primeiro logar entre os eha-
. cia; e _ otttros defeitos-segunda epigraphe mados defeitos dos actos jurídicos. 
· destin(l.da á fraud.e e á sün nlação ! ! ! Ai. Com missão regula, pois, o erro só quanto 

W· :qoyidade em um Codigo. a um ponto. Dos actos Ulicitos nihil ; quando 
Estúd;ados os factos em .geral, devia, como pel~ iiJfluencia do erro est&s são modificados 

jli d'i.sseí se passar aos factos voluntarios pelç mesmo modo porque o são o acto inter-
. para depois descer ás suas especies : actos vivos (contracto) e a causa mo1·tis (testa-
. juri'dicbs e actos illicitos. rnento). 

E, já que ha disposições communs ás refe- Sim, cump .-ia definir o erl'O de modo rt 
ridas especies, estuda-l-as sob uma mesma abrfLnger os casos em quo teria de influir ; 
epigraphe, tendo, porém, antes de ostuclal-as e cqmo são estes variados, procurar descn-

. procurado bem determinar o que constitue volvel-os na parte especial á. proporção que 
o facto voluntario, isto é, q uaes as suas foss.e regulando este ou aquelle acto. 
ccmclições : capacidade de agit' e vontade. · . · I'iiio se perca de vista que a parto gera1 

Uma vez isso feito, passar aos actos juri- só deve encerrar o que é de applicaçã,o 
dicos em particular, "onde caberia então re- co1:qmum ; pelo que, · quando se tiver do re-
gular, n.lém dos outros chn.mados defeitos. a gular este ou aqnelle acto, estude-se o erro 
condição, o tei'mo, o modo, a fórmà e .a nul- essqncial em relação ao mesmo acto, sendo 
lidad,e dos mesmos actos, procurando depois feitfl. applicação elo que lhe possa ser pe-
dizer sobre actos illicitos mais do que cnliar . 
se disse ; dizer quanto a elles o que é pro- Ora, isso só se pôde fazer na parte espo-

• prio de uma parte geraL cial. Assim quanto aos contraJCtos o que se 
A Commissão foi, porém, por demais laco- clevp dizer erro essencial ~ 

nica tanto mais para se censurar, quanto na O que nos casamentos, c que nas sncessões? 
·parte especjal a que faz remissão para o O projecto primitivo acreditou tor muito 
acto illfcito o caso é mal regulado. E ao feito; desde que .nà parte geral atirou esta 

' laconismo accresce o não ter sido bem appre, 01,1 aquella regra, liescuidando·se, ao dispor 
hendido o que constitue acto illicito. solme os contl'actos em genero, do bem re-

Para a ·Commis~ão; acompanhando o Pro- g1,1!a,r o consentimento. 
jecto Bevllaqua, ha acto illi.cito quando «por O que se lê quanto aos contractos sob a epi-
acç:ão ou omissão vo1untaeia, por impru- graphe «disposições geraes» é um amontoa-
dencia .ou negligencia, se olfende direito (le do c(e regras sem nexo, .e nâlo poucas vezes 

' terceiro», Commissão, art. 180 e P1;ojecto conflusas. (V. o meu estudo na Revista de Jú-



CüDIGO CIVIL~ BRAZILEIRO '121 

·?·isjn·udencia, fascículo do mez de agosto do 
anno proximo passaclo ). 

E o que fez a Commissão ~ 
Manteve as referidas disposições. 
O processo é com modo. 
A Commissão forra-se ao trabalho de cor-

rigir; ficando salvo a quem tiver de applicar 
a nova· lei o sNpprir as lacunas. · 
, E' preciso accrescentar que sobre o erro 
nada cst<l bem dito. A Commissão se refere 
ao erro 'denominado substancial. 

· E só considera tal o que versa sobre o ob· 
jecto principltl do acto; ou seg.undo a·> pt'O· 
prias palavras-Objecto principal da decla-
ração de vontade. · . · 

Nem a deticiencia é suppl'ida com o ac-
crescentar «ou sobre alguma d.e suas qual·i-
dades essenciaes em relação ao fim visado 
pelo deâw·ante», art. 103. · · 

Sem fazer cabedal da p liras e-fim visadó-
que nada tem de elegante, para não dizer 
qúe não se coaduna com a linguagem de um 
codigo, bem se apercebe que se procura só 
regular o erro nos contractos; iss:> mesmo 
deixando á banda caso talvez mais impor-
tante, como erro sobre a natureza do con-
tracto, «Si ego pecuniam tibi quasi donaturus 
dedero, tu quasi matuam accipias; Julianus 
scribit donationem non esse. Sed an ·mutu-
asit? videndum. Et puto nec mutuam esse.» 
, Mas todo o erro vicia o acto, ou só o 
vicia o erro chamado excusavel (errar pro-
babilis) 1 Nenhuma palavra ; quando devia 
ter sido disposto que o ·erro não torna vi-
cioso o acto sinão quando não pôde ser 
imputad•J a quem o commetteu «l'erreur 
excusable seul naus permet de revenir sur 
ce qui a été fait». Mayns, Direito Romano. 
. E ou não se regula o· que deve ser regu .. 
lado para regular o que não se fez preciso, 
.como o erro de conta e de calculo; ou se 
escreve disposição que não se sabe o porque 
iôea cscripta; como a do art. 105 «a tranS·· 
mis~ão erronca da vontade por ilitermeclio 
.de alguns ou de a,Jgum inst1·umento ('?) pôde 
·ser arguicla de nullida.de nos mesmos casos 
em quo. o pôde a declaração dieecta». A 
fonte deste artigo é o Codigo Allemão; mas 
ahi não se lê a palavra instrumento. E a 
disposição é ociosa porque uma de duas : ou 
se .pratica o n:cto por intermed'io de pessoa 
devidamente auctorisacla, ou não. 
, No primeiro caso, o acto do representante 
produz em relação ao re1Jresentado os mes-
mos eff<Jitos como se este o houvesse feito ; 
e, no segundo, ainda que se peatique o acto 
em nome de terceil'o, para c3te não haverá 
acto, emquanto ~ão o acceitar: até então é 
para e lle ?•cs inter ali os. 

E porque não se distinguír(1m bom as figu-
·ras de· dáeito, dispõe-se sob1·e a falsa causa 
·ao se tratar do er1'o. 

V oi. 

Dada· a falsidade na causa ha antes simu· 
laçij;o do que erro . 

E si a palavra- causa- se toma no sen-
tido de motivo, tanto ma,is é para censurar ; 
porque uma cousa se não deve con.fundh· 
com outra. (Veja-se Rogron, Codigo Civil 
Francez, Commentario ao art. 1131). 

E o erro sobre o motivo será · substancial ? 
Sim, quanto a págamento indevido (con-

clitio indebiti) ; de que o projeéto não cogita 
ao regular o erro. 

Delle se occupa, e como semp1·e mal re-
gufa:do nos arts. 113 e seguintes. 

DO DOLO 

Observo, desde já, que o projecto revisto, 
assim como o primitivo, dispõe, quer 
quan·to ao erro, quer quanto ao dole que os 
actos como um ou outro vicio podem ser an-
nullados. · · · 

A reclacção jurídica é má. 
Elles são annullaveis, pouco importando 

que a nullidadc seja relativa. 
E depois de empregar má redacção ju-

rídica, o projecto primitivo, não dá idéa 
exacta do qué seja dõlo ; porquanto assim se 
exprime~os ·actos jurídicos podem ser ani-
nullados por dolo, si ·este fôr causa do acto ; 
e sem que se re'tira á acção dolosa dispõe, no 
art. lll, sobre omissão dolosa, nos actos bila-
tcraes ; artigo este copiado do Esboço Frei-
tas, que teve, porém, o cuidado, definindo o 
dolo, em se referir á acção e á omissão do-
losa ; tendo definido outrosim, uma e oi.ltra. 

O projecto, portanto, copia aqui e alli 
sem nenhuma critica, substituindo até 'pala' 
vras como contr-acto por actos, quando, se· 
gundo a tcchn'ca do direito a palavra-acto 
bilatern,l-'-incluc fodos os contractos, por-
tanto a doacção ; cmquanto que, quando SJ 
diz contracto bilateral, a doação é cxcluidêt, 
porque eHa se diz contracto unilateral. ( V. 
Mayns, Direito Romano, vol. 2°, 4"' edição, 
§ Hl7, nota 4. ) 

O Esboço, que é severo no cmpr.:igo das 
palavras, refere-se aos cootractos bilate-
raes ; portanto, não inclue n. doação. (V. o 
me.smo Esboço, arts. 440 e 441 e nota). · 

A Commi.ssão, porém, não duvidou em 
acompanhar o projecto (n,rts. 109 c lll). 

Sobre o dolo praticado por terceiro no: 
nhuma regra prcparatoria dó CliiC se dispõe 
no art. 112 « póde ,tambcm ser ànnullado o 
acto por dolo de terceiro quanclo tiver ha: 
vido sciencia de uma das partes». Não ha 
antJs referencia a terceiros como autor de 
dolo ; c eis q uc ap1Jarcce como um Deus ex-
maquina o citado artigo. 

Si o Esboço esteve sob ·as vistas da Com-
missão, porquJ não o acompanhar pa?·i-
pasw ? 

6 
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Si assim procedesse, o dolo do t eme iro t 3-
ria sido b<Jm regulado, e ao disposto no 
art. 113 se daria melhor fórma. 
· Não se diria-o dolo commettido pelo re-
presentante de uma das p:t.rt3s obriga o re-
presentante ; mas, dá-lhe aeção l'<Jgressiva 
p::tra indemnisar-se do damno contra o re-
presentante doloso. 

Sim se diria: o dolo commettido por 
qullquer representante volunt::trio ou neces-
sario de uml das pa1·tes, reputar-se-ha como 
commettido por seus r epresmhdos para o 
e1feito sómente da responsabilidade éívil 
destes até a concurrente quantia do pro-
veito que tlvera.m. Esboço, art. 481. v. 
tambem Aubry et Rau, vol. 4°, edição, 
§ 343, bis do dolo. · 

DA SU1ULAÇÃO E DA FRAUDE 

Sob a original epigraphe-outros defeitos 
dos actos juridicos-"o novo projecto estuda 
a simulação e a feaude. 

O projecto primitivo foi corrigido, como 
já fiz sentir, quanto á epigraphe, e tambam 
quanto ao texto. 

A simulação está agora escripta como no 
esboço Freitas, que foi copiado ·ipsis verbis ; 
mas, a Com missão esquecau-se, que no mesmo 
esboço, ha systema, o que não se dct no pro-
jecto Clovis. 

Tratando dos vícios do consentimento, que 
a Commissão denomina defeitos elos actos 
juridicos, o esboço dispõe sobro o acto licito 
o illicib ; emquanto que no projecto Clovis, 
quer no da Commlssã') tudo é deficiencia; 
partiu-se do falso supposto d:J que só ao acto 
licito póde- se oppor o erro, o dolo e a co-
aceão. 

Dispondo sobre a simulação, o esboço es-
tabelece regras communs a todo acto juri· 
dico para depo·is occup:w-se da simulação 
quanto ao acto inte1·-vivos. 

Mas, para o actual proj ecto, assim como 
para o projecto Clovis, acto juriclico com-
prchende disposição de ultima. vonhde? 

Está me parecendo que não; desde que se 
lê no artigo 100 que as pessoas absolutamente 
incapazes devem ser representadas por seus 
paes, etc. Ora, quanto ct disposição de ultima 
vontade, a representação não tem lagar ; e 
isso mesmo so lê no proj 3cto (art. 1963)-
Logo acto jurídico não inclue testamento ! ! 
. E depois· do copiar o esboço sobre simu-
lação, a Commissão adapta quanto á fraude 
o pt•ojccto Clovis. 

Alli escreve-sa com correcção e methodo ; 
emquanto que aqui nem uma, nem outra 
causa . 

E porque abandonou o guia de que se 
havia aproveitado ; porque voltou ao PN>-
jecte Clovis, começa logo por um caso parti-

cular ; quando devia antes de tudo definir a 
feaucle para, depois de estabelecidas as regras, 
dispor sobre a acção que compete ao credm', 
acção re11:oca to ria ; cumprindo então decla-
rar que só t'cm loga.r a mesma acção quando 
ha o prejuízo (eventus damni) acompanhado 
da intenção f1•audulenta (concilium fraudis). 

Si não ha preju ízo, embo1'a haja má fé, a 
acção não pl'Ocede ; assim como não procede, 
si ha má fé sem prejui;w. 

Isso falto , se devia estabelecer a di1ferença 
entre actos a titulo oneroso e a titulo gra-
tuito, isto é, que naquelle a má fé deve 
existi!' por parte de ambas as partes (de-
vedor e adquirente) ; emquanto neste basta 
má fé por parte do devedor. 

E!'ltá entendido que se devo com clareza de· 
t9rminar em que consiste o prejuizo,.em que 
consiste a má fé. 

E si' assim houvesse procedido, o que se 
contém no a1•t. 106 deveria ter outro lagar 
e fól'ma mais beeve. 

E note-se que uma regra tanto se a appli-
car ao acto ou a titulo oneroso como a t itulo 
gratuito (alínea do cit. art. 106) é continua-
ção que dispõe sobre a fl'aude nos actos de 
transmissão a titulo gratuito ; assim como 
o qua é concliçãG da acção revocatoria, seja 
o acto a annullar-se gratuito ou não, en-
conti'a-se regulado nas transmissõos a titulo 
oneroso. E poder .. se-ha dizer que a ma teria 
e>tr bem exposta ? 

DAS CONDIÇÕES, TERMOS E ENCARGOS 

f;lem um motivo jwJtificavel, o projecto 
distingue a condição impossi vel juridica-
mPinte da materialmente impossível. Aquella 
anrulla o acto em que é opposta, e conside-
ra esta como não insc1'ipta. 

O que levou o projecto a assim proceder, 
ar~stando-se do nosso actual direito quanto 
ao~ actos inter-vivos, direito que coincido 
com os codigos das nações cultas ? 

Quando não se quer sinão mediante con-
dição impossivel affirmativa, nada se quer 
re~tlmente ; e assim sendo, reputa-se como 
nãp querendo praticar o acto, quando a este 
se impõe a referida condição impessivel 
a ffJrma ti v a. 

~ i a condição é, porém, de não cumpri-
m~nto de um facto pbysico ou legalmente 
impossível ou como dizem os doutos, quando 
a condição é negativamente impossível, 
ex13mplo «Si com o dedo não tocarei! o céo», 
dct .. se o inverso do que se dá com a condição 
affirmativa impossivel ; e por isso nenhuma 
influencia excerce no acto. 

Assim o Direito Romano: 
a) Condição affirmativa impossível- im-

po$sibilis condictio cum faciendum concipitur 
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stipulatioi)ibus obstat- Dig. de verlJ. o·bl. 
Ü'. 7. 

b )'Condição impo~sivel negativa. At si Ha 
stipuletur- si. d"gito coalum non attigero, 
dare spondes ? pura facta obligatio intel-
ligitur. . 

Portanto, Q projecto não foi feliz quando 
eq miparou as duas condições, (impossi vel 
alfirmativa e ünpossivelnegativa), (JOnside--
randl'l uma e ou_tra como não escriptas. 

Devo accrescentar que, quanto á condição 
jmpossivel negativa, considera o actual di·· 
reito não escripta, quer s '.ia impossível ju-
rídica quer materialmente, 

A ra:~;ãq de decidir em um case> é a mesma 
que no outro. Si o projecto houvesse, em-
bora sem fazer dist;ncção entre actos inter-· 
vivos ou causa mortis, annullado o acto ju-
ridico a que fosse imposta condição impos-
sível, _affimativa ou não, teria andado me-
lhor, porque, pelo menos, é da natureza 
das cousas que o acto jurídico que SÇJ quer 
tornar dependente da condição impossi vel, 
ainda mesmo negativa, não deve ser re-
nhecido, não pôde ser considerado como pra--
ticado para ter e:ffei to . 

Annulle-se, pois, o acto a que esteja op-
posta a condição impossível, quer seja elle 
inte1·-v:vos quer causa mortis. 

E si deficiente o projecto quanto á con-
dição, não menos é quanto ao termo. 

Pôde-se dizer que tudo quanto dispõe 
sobre o termo não passa dos arts. 141 e 142, 
inspir'ados pelo Codigo Allemão, que foi tra-
duzido em párte. 

O r efe;çido codigo refere-se ao termo ini-
cial (dies ad quem), ou, na phr<tse dos douto-
res, termo primordial ou suspensivo; e ao 
exttnctivo ou resolutivo (C. Chironi e GoudB-
mith, citados, e outros), emqnanto quo o 
projecto só se refere ao termo inicial, som 
que faça referencia ao final ou resolutivo. 

Tivesse querido sô ·tratar daquelle, como 
fizeram o cocli.go Civil Francez e outros, 
el iminasse então a palavra inicial, e seguisse 
qualquer dos codigos, que não se occnpando 
sinão do dies a qtto (o .termo suspensi·· 
vo) empregam unicamen te a denominação 
tenno. 

Depois de trat.ar do termo passa-se ao en-
cargo, que só mereceu um artigo. 

Empregou se a gradação. 
Se dispoz sobre o termo ou prazo mais do 

que sobre condições, e sobre o encargo ou 
modo menos do que sobre o termo. 

Si o modo ou encargo só puder ser. cum-
qrldo por aquelle que eBtá obr-igado, e este 
f'allecer sem fn,zel--o, a acquisição resolve--se 
ou não~ 

E, si o gravado fallecer, podendo, POl'ém, 
ser por outre:qJ. cumprido o encargo quid 

juris~ O projecto primitivo é omisso o á 
commissão nacla diz . 

Quando se trata do legado, frequento-
mente sujeito a modo ou encargo, é fll iGa 
remissão do art. 1.341; mas ahi depois de 
se dispor que o douatario está obrigado a 
cumprir os encargos quando do interesse do 
doador, do terceiro ou da Sélciedade, é regu-
lado apenas o caso do cumprimento do en-
cargo do interesse geral: <{si o doador fctllecer 
sem haver exigido o mencionado cumpri-
mento»;emguanto o que cumpria regu1av era 
o caso da morte do gravado antes do cumpri-
mento do encargo; e de tal se não cuidou. 

Consistindo o encargo, em um facto im-.. 
possível ou contrario aos bonª costumes, 
vale o acto jurídico~ 

Regulará por analogia o que está disposto 
sobre a condição ~ 

O pl'ojecto primitivo tudo cala ; assim 
tambem a cqmmissão. 

FÓRMA DO$ ACTOS JURIDICOS E SUA PROVA 

Nem o projecto Clovi~ nem o actual satis-
fazem. · 

Em vez de se Gccuparem com a fórma, se 
perderam em colligir regras, que não estão 
no loga·r proprio. 

Deve-se procurar regular a fórma, isto é, 
o modo de manifestação da vontade? E pre-
cisamente tudo se escreveu, menos o que 
d.evia ter sido escripto. 

Por fôrma dos actos judiciaes entende-se 
(<a figura exterior sobre a qual a vontade se 
manifesta . » E o qli!e se fez~ 

Referencia a escrip'tura publica, e a. es-
cripta particular sem se estabelecerem :ve-
gras sobre uma e outra cousa , 

Tudo pareceu ter ficado completo com a 
de.clm'açãG que neste ou naquelle caso a es-
criptura é da essencia do acto ; sem nada, 
porém, se determinar quando é necessaria 
para prova. 

A Commis>ão andou mal. Si queda, acom-
panhando o projecto a corrigir, ir além da 
fórma (palavras ou escripto); isto é, si. que-
ria estudar os meios da prova, bem poderia, 
já qne não havi.a t emp6 para. trabalho novo, 
ter seguido o projecto Felicio, abandonando 
o esboço; desde que este não se occupa. sinão 
da forma : para elle o mais constitue ma-
teria de processo, que reputa impropria da 
um Codig-o Civil. 

E tratando da fôrma e dos meios de prova, 
não tinha na parte geral de indicar os actos 
para os quaes a escriptura publica é ou não 
da essencia do contracto. Tal melhor collo-
cação teria na parte especial. 

Si assim procedesse não daria lagar a. du-
vidas, que, .na referida parte especial, appa-
recem a todo o momento. 
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· O projectô, depois de apontar os actos· em 
que a escriptura publica é da essencia do 
contracto, dispõe que o «instrumento parti-
cular, feito e assignado por quem estiver no 
goso da livre disposição e administração de 
seus bens e subscripto por duas testemunhas, 
prova a obrigação convencional (porque não 
dizer o contt·acto), quando o instrumento pu-
blico não fôr da substancia do acto ». 

Portanto, não é mais necessaria escriptura 
publica para prova do acto; fica man tido 
assim o actual dil'eito. 

Mas, nos casos em que a escriptura pu-
blica não fôr da essencia, faz-se sempre pre-
ciso para prova o cscripto particular feito 
pela parte e assignado por ella com duas tes-
temunhas 1 

Não, de>dP que se dispõe no art. 157, que 
os .actos a que não {o1· imposta {órma obriga-
tm·ia poderão ser provadas « po1· con(issao, 
actos processados em juizo, documcntós J?U-
blicos ou particulares, folhas publicas, . offi-
ciaes ou não, testemtmhas, presumpções, 
exames e vistorias e arbitramento .» 
· Ora, não se pôde entender por fórma obl'i-

. gatoria sinão a que se refere aos menciona-
dos escriptos publico ou particular. 

Logo h a casos em que um e outro escri· 
ptos não são exigidos. 

E quaes esses casos ~ 
Os casos em que a escriptura publica é da 

essencia estão determinados; mas, quando é 
necessario par~ prova o escripto particular 
com ou sem testemunhas 1 

Embalde procuro nos contractos em espo-
cic, onde deveria ser supprida a fctlta, desde 
que a materia dos contractos não foi prece-
dida de uma parte geral, ou, por outras pa-
lavras, desde que se não regularam os cen-
trados em gene r o. 

Quanto ao mandato, lê-se que tem ellc 
como instrumento a procuração, lendo-se, 
porém, lago em seguida, que o mandato póde 
s0r expresso ou taci/;o, verbal ou escripto (ar-
tigos 1506 e 1507); quanto ao mutuo s(l in· 
cidentcmonte ·so refere a escripto; tambem 
incidentemente quanto a sociedade. Mas, 
quanto a contractos, como deposito, locação 
e commodato, nada se diz. 

E o projecto, seguido pela Commissão, não 
se satisfaz em deixar tudo por fazer. Talvez 
porque não désse <1s palavras a significação 
propria, dispõe que, quando não ha fórma 
obrigatorja, os actos podem ser provados 
por ... document.os publicos ou particulat·es. 

Mas qual serâ a fórma especial outra que 
não o documento publico ou particular ~ 

Documento (ou melhor instrumento pu-
blico) é fôrma especial por oxcellencia. 

E como sempre, sem se manter uniformi-
dade de linguage]Jl, são empregadas inclis-
tinctamente as palavras instrumento pu-

blico e escriptma :publica para designarem 
a fórma de um c mesmo acto . (ar·t. 155 
juxb art. 326 al), e mais a palavra do-
cumento publico. 

E porque não se guardou ordem; porque 
não se procurou apontar o gcnero para de-
pois descer {t especie, vciu a so enumerar 
tambem actos processados em juizo e folhas 
publicas officiaes ou não (~) 

Houvesse, porém, ordem, boa cxpos1çao 
de mat~?ria e tudo poderia bém ser regulado. 

Trata-se do modo da manifestação da von-
tade; mas, como quando ella pódc se verifi-
car por palavra~ não .ha formula poculiaJ>, 
11ão teria outra cousa assim de ser regulada 
sinão a fórma escripta, isto é, ã expressão 
por escripto, que tem loga·r pelo instru-
mento que é publico ou particular. 

E fosse definido então ins-trumento publico 
pelo methodo da enumerp.ção, assim taml.Jem 
o particular. 

E teriam sido ennmcrados escriptura pu-
blica, termos c autos judiciaes, (em vez de 
autos processados em juizo e c:Jrtidões respe-
ctivas), certidões dos registros de nascimento, 
casamento e obito, etc., etc.; nunca, porém, 
folhas publicas officiaes Ott na o (?) 

E por este modo poderia ficar bem cletcr-
:rninada a fórma; fossem estabelecidos em-
bora \lepo:s os meios de prova. 

1 O que está é que não pódc ficar. 

DAS NULLIDADES 

Sempre os mesmos defeitos, vicios ele 
f'órma e de fundo e de:ficioncia. 

A nullidade é dividida em nullidade mani-
f'esta e nullidadc dependente de acção; alli 
q acto é nullo; aqui annullavel. 

Mas, quando nullo quando annulla_vel ~ Co-
meça a confusão e o mal enunciado. 

NULLO 

1°, quando praticado por pessoa absoluta-
rpt:lnte incapaz; 

2°, quando a lei o prohihir a pessoa elo que 
se trata m ; 

3°, quando fô1~ illicito ou impossível o seu 
objecto; 

4°, quando não revista a fórma prescripta . 
nela lei; 

5°, quando fôr preterida. alguma solmuni-
dacle que a lei considere essencial para a sua 
fprma; 

6°, quando a lei o declarar nu !lo GU lhe 
J\Cgar o cffeito. 

ANNULLAYEL 

1°, quando o agente fôl' incapaz relativa-
mente· 

2o, quando'·se achar viciado por erro, dolo, 
s1mulaçí'í.o, fraude e lesão (?) . 
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A inc(Lpacidacle para o ell'eito .da nuUidade 
e o da annnlabilidade é só distinguida em in-
capacidade manifesta, e em incapaciclatle de-
pendente de acção. 1 

Não vae bem a Commissão. 
Cumpria não esquecer a distincção de nul-

lidade absoluta e de nullidacle relativa; dis-
tincção, que, por não ter sido regulada, deu 
logar ao erro de se considerar annullavel 
acto nullo. A distincção que foi descurada 
tem sua imporbncia. 

A nullicladede pleno direito, si r elativa, 
só pódc SOl' allegadn, e peopost:t pelas pes-
soas a quem aproveik1.m-q~umdum actus mll· 
lus est (a:vo1·e alicujus, intel/.igitw· si ipse 
vel:"t esse nullus. 

« Quando a lei o prohibir a passoa de quo 
~o trata.» \N. 2). A redacção grammatical 
podcrâ e.'tar salva; mas a juridica é bem 
peoblematica. 

Que pessoa é essa ~ Pessoa de c1ue se 
trata ! ! 

Está me parecendo que a Commissão quer 
se referir as pessoas a quem se prohibe o 
exercício por si ou por outrem de certos 
acto3; porque então não dizer , como no 
Codigo Argentino: acto praticado por peJsoa 
a quem se prohibe por este Codigo o exet·ci-
cio do acto de que se trata. V. art. lOJ3. 

Não lembro a redacção elo Esboço-quttndo 
o agente fôt' incapaz de direito, porque o 
projecto sobre capacidade ou incapacidade 
de direito nihil. 

« Objecto illicito ou impossivJ)l.» (N. 3) 
Mas o que constitue uma ou outra cousa ? 

Sobre o objecto do acto jurídico o projecto 
não tem uma .palavra; e a Commissão não 
se propoz a supprir a falta. 

Mas não é assim que se redige um Codigo ~ 
« Forma prescripta por lei ou furmalidade 

essencial.» (N. 4). 
Mas o que se rliz tal~ Como jâ observei 

em matel'ia de fôrma ha ao lado clã confu-
são muita cleficiencia. 

« Quantlo a lei declarar nullo o acto ou 
lho negar effeHo .» (N. 6) Disposição ociosa, 
si houvesse sido bem r egulada a nullidacle elo 
acto jurídico ; assim como é perfeitamen·te 
ociosa a que se lê no art. 175 e paragra-
phos, ibi: 

«As obrigações contrahiclas por menores 
entre 14 c 21 annos podem ser annulladas. 

1. 0 De actopor elles praticado sem auctori-
sação de seus legitimes representantes; 

2. o De acto praticado sem assistencia do 
curador quo nelle deveria intervir.» 

Mas, peecisamente quando o acto é prati ·· 
cado pelo menor sem a devida representa-
ção é que se dá a nullidade, que serâ de 
pleno direito, porém, relativa-. E não será 
fóra ele proposito o perguntltl' : si a obriga-

Ç"ão fórconkahlda por menorimpubere-sem 
represerrtação, estartL valida ~ Qui clicit de 
uno, negat ele a/.tc1·o. 

DOS AOTOS ILLICITOS 

A Commissão quiz supprir a lacuna do 
projccto ; mas não logrou o seu inten Lo. 

Começa com uma mâ clcfinição, cujn, Cl'i· 
tica já tive occasião de fa.zer ; c si ha~ia de 
hem exRor a ma teria, tanto. quanto exige a 
parte geral, percleu··se em trrar consequeu-
cia&(fie-m.--.9_ue houvesse antes estabelecido os 
princípios. 

«Não constituem actos illicitos os pratica-
dos em legitima defesa ou no exercício re-
gular de um direito reconhecido » lê·S3 no 
art . L8L. 

As>im será ; mas porque~ Porque para 
que haja acto · i!licito deve, além do damno, 
haver culpa ; e tal não se. dâ, si o damno é 
causaelo no exercício ela liberdade ou direitos 
de cada um ou no cumprimento de deveres 
ou obrigações dentro dos limites lcgaes. 

Portanto, em vez de perder o tempo em 
espalhar disposições de redacção jurídica 
até pouco corrccta, deveria determinar a 
Commissão o que consLitue o damno, o que 
consti tue a. culpa. E uma vez isso feito, o 
pouco que foi dito sobre acto illicito teria. 
sido dispensado. 

E o ca~o fortuito, que escapou a Com-
missão~ 

E o acto illicito que suppõe obrigação pre-
existente; segundo a phrt\se dos DD: a culpa 
contractual ~ 

Nem vara remissão feHa ao que se dispõe 
na parte especial ; porque, ahi tambem ha. 
confus~o, deficiencia, e má expos.ição da 
materia . (') 

. DA EXTINCÇÃO DOS DIREJTOS 

Escrevendo sobre a cxtincção de direitos 
a Com missão regula o caso em deus capítulos 
que se inscrevem um do perecimento da 
co usa, e outro da prescripção . 

Começo por observar que a Commissão 
cerceou a extincção dos direitos, porque o 
que em rigor pôde constituir extincção esta. 
só subordinaclo ao porPcimento da cousa. 

Poetanto não ha outeo objecto de direito 
a não ser- cousa ; e tanto basta para se co-
nhecer como se andou mal quando se preten-
deu regular a chaniada extincção de di-
reitos. 

\. 

C) V. artigo meu no Jm·nal elo Commercio 
de 4 de agosto elo anuo proximo passaclo. 
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DA PRESORIPQÃO 

A prescripção é incluída na parte geral. 
Irá bem ahi ~ Me parece que não. 
Que em um codigo se deva fazer uma parte 

geral onde devam ser objectos de apresen-
tação (permitta-se-me a phrase) os elemen-. 
tos constitutivos do Direito; onde sejam elles 
eRtudaj.os na:s sua~ linhas _geraes, é pon·to 
que nao ma1s se d1scute. Nao se trata na re-
ferida parte ainda dos direitos ; e sim dos 
seus elementos constitutivos, pessoas, causas 
e factos. · 

_Em definil-os, pois, e apresentai-os como 
)lao de figurar quando tiverem de ser regu-
ladas as relações jurídicas como engendra-

. das,~ fa~er boa exposição do que é materia 
constrtut1va de um Codigo Civil. 

. ~ Codigo Civil Fra!lcez, a despeito da di-
VlSao adaptada, sentm essa necessidade e 
por isso bem se diz : o que nelle se regu'rou 
sobre pessoas e cous1s não pass:~. de uma sim-
ples preliminar. 

Não sei mesmo que haja quem ponha em 
duvida _que deve haver uma parte geral 
onde seJam estudados os · dous elementos : 
pessoas e cousas. -

Duvida sim da.r .. se-ha sobre o terceiro ele-
~ento. T ·.de Freitas, a quem pa t·ecia qne 
nao se faz1a preciso que ffgurasse o facto na 
mencionada parte, mudou, quando escreveu 
o Esboço, de opinião. 

«Esta secção que trata dos factos, um dos 
elementos regulados no Codigo Civil, não 
e~tava em meu primitivo plano ·como se 
po~e ver na Consol. das Leis. Instrucção ... 
HoJe, ao contrario, estou convencido de que 
sem este methodo será impossível expor com 
ve~·dade as syn~he es das relações do Direito 
Prrvado ; e fu gn· a um defeito gravíssimo de 
que ~e r e_sentem todos os coccigos, com ex-
cepçao umcamente do da Prussia-Secção III, 
not. ao art. 431 .»E n: estimados DD. (como 
Gou_dsmith, ~ndts, qrtolan, Mayns) e ao 
Codrgo Argenttoo, assim tambem parece. 

A ~uv~da; :fica pois desfeita ; não se póde 
prescmdir de uma parte geral, onJe devem 
ser estudados os tres elementos ;· mas tão 
s(lmen.te elles . ' 

A prescripção deve ter o seu Ioo-ar na 
par:t~ especial. Ella já suppõe uma ~·elaç>:ã;o 
Jl!l'uhca, como engendrada, e não contém 
regra de applicação commum. Abra-se 
como no Codigo Argentino um titulo n~ 
parte especial e ahi e estudem as duas 
prescripções; porque sa póile até dizer, se 
ambas extinguem nm direito, tambem fazem 
n~scer . outro. E s l assim não se q_ uer 
dlZer, diga-se então, que visto não consti-
tuírem no senti,to restricto da pahwra actos 

juridicos, e não seodo tambem actos íÜici-
tos, o seu lagar não cabe na parte geral. 

Perguntar-me-hão .então o que serão 1 São 
actos lícitos mas que não tem por :fim im-
n::ed_iato adquirir, morJ.i:fic;ar ou extinguir 
drreitos. V. Esboço, art. 435, e Goudsmith 
no t. 3 ao § 48 in fine. E como ~ó dos 
actos lícitos, cujo fim immediato é acquisi-
ção, modi'ficação e extincção de direito,. 
isto é, só elos actos jurídicos ceve se occupar 
a parte geral, apropria prescripção extin -
ctiva estcl nelia deslocada. 

Preci~o terminar, e não haverá sorpreza 
em mamfestar o meu voto pela rejeição da 
parte geral. 

E como quem rejeita não pôde apresentar 
"lmeodas ; e não me julgo habilitado a fazer 
trabalho novo (la c~·itique est bien aisée; mais 
l'_art est difficile), direi, apenas, para sa-
trsfazer os votos do Instituto, q_ue não menos 
de tres bons escriptos nossos ha sobre a parte 
geral. Esboço Freitas e o projectos Nalmco e. 
Felicio. 

Podem ser elles aproveitados . 
O _pr_ojecto_ Fel;cio, que, na parte cham:<da 

prelrmmar., msp1rou-se no projecto Nabuco, 
tem sobre este a vantagem de haver, quanto 
ao conflicto ch:tmado da lei no espaço, re-
gulado todos os casos, emquanto o mesmo 
projecto a.buco, assim como o esboço esta-
beleceram apenas disposições ger J.es, guar-
~ando o ~ue J?Udesse ser peculütr a este ou 
:iiquelle u:stttut0 para a parGe especüü. E 
~ttnto mars é pa,ra. se acceitar o referido 
projecto quanto regulou na mesma parte o 
flue constitue disposição transitaria. 

Opino, porta.n_to, para. que seja do referido 
proJ~cto ~prove~tado, fmta ~esta ou aquella. 
~odtficaçao, o t1tulo prelimina.r, ca,ps. 1, 2 e 
.:., exclUlda. porém, a secção 2" do referido 
capitulo 3°, quanto á computação do tempo, 
por est~1r esta m a.teria mais bem exposta 
no proJecto NaJmcJ, que se apro veitou do 
menciona.do Esboço. 

E guardando-se do ru&-qmo projecto Nn.-
buco o que diz respeito á mencionada compu-
ta~ão, o. adopta.ria, em .tudo q_mmto delle 
fm pu~hcad~, com as alter<bÇÕes que, est á 
rntend1d0, nao podem deiXê\1' de ser feit:los. 

Sobee causas e factos o Esboço impõe-se com 
p.lgumas modificações, como quanto á,s co usas. 

Em substancüt: fariH. preceder <t parte 
ge~al, de um t_itul~ unic~ contendo disp_?-
•?lçao ~obre publrcaçao, e:ffeltos e applicaçao 
çla~ lers ; e uma vez is'o feito, pas:::aria á re-
ferid<t p&rte gm·a.l acomp::mhn.ndo na fôrma 
yxposta o Projecto Na,buco até onde f, i. 
13scripto ; e da.lli em diante o Esboço Fr itas. 

Rio, a.bril de 1901.- Antonio Jose Rodri" 
f!U.es Tor1·es Netto. 



RESPOSTA 
DO 

Dr. Clovis Bevilaqua ao Instituto dos 
Advogados 

O Projecto do Codigo Civil perante o 
· Instituto dos Adv.ogados 

A leitura d~ ::teta da 5a rE>união re1lizad::t 
pela commissão a que o Instituto dos .Advo-
gados confiou o estudo do projecto de Co-
digo Civil Brazileiro ("), suggeriu-me algumas 
ponderações, p<tl'<t as qu!1es não me parece 
desc::tbido solicibr a attenção dos compe-
tentes. 

Os assumptos resolvidos nessa imporbnte 
sessão figuram entre os m::tis relevantes para 
a elaboração de um Codigo C i vil. Taes são: 
a) supprimir-se o t itulo preliminar do pro-
jecto, que t rata da publicação, interpretação 
e applicação da lei, regLtlanclo especialmente 
a solLrção dos conflictos enkc as leis nacio-
naes e as estrangeiras; b) a substituição da 
inscripção do terceiro livro da parte gcnl; 
c r a deslocação da prescripção, que a Com-
missão d<!l InstHu.to dos Ad vogçtdos acha mal 
situada na parte geral. 

Dizer sobre essas materias quanto á S11a 
importancia do ntrinaria exige, reclamaria 
talvez, um farto volume, i.amanha é a cópia 
cl:c exemplos que poderiam sot• i nvocado>, e 
de opiniões divergentes qcte poderiam ser 
trazidas á baila. QL1ero, porém, circumscre-
ver -me ::to essencial, porqne os debates 
muito longos seriam impro:licuos neste mo-
mento. · 

Em relação á mutilação do projecto pelo 
desapparecim.e:ato de seu titulo preliminar, 

creio que pouco devo dizer, pois até os in-
doutos reconhecerão, sem gra.nde esforço 
mental, os inconvenientes da suppressão pro-
post::t, contra a qual se levanta ainda a ob·· 
jecção formiclavel da tradição, quer geral, 
quer loca l, pois todos os codigos civis consa·· 
gram disposições semelhantes ás que se en-
contram no titulo preliminar do projecto em 
discussão, e os proj ectos anteriores seguir~tm 
na esteira desses cargos. 

Ninguem ignora que as providencias rela-
tivas á publicação e eJfeito das leis são do 
dit·eito publico, mas por isso mesmo se apre-
sentam nesse ti.talo preliminar, ou lei do 
introducção, que nã.o é parte integrante do 
Codigo Oi viL 

Toda a questão é saber si ha ou não uti-
lidade em firmar os principies ahi centidos, 
e penso que será difficil desconhecer, já não 
digo a utilida.de, porém a necessidade de 
quasi todos. 

Quanto aos pt•eceitos do direito interna-
cional privado, se l'ia lamentavel incuria do 
legislador braz lleiro si os desprezasse, e 
peccaria contra as regras da boa classifi·· 
cação, si os fosile semeando ao longo elo co-
digo, segundo se fosse apresentando a oppor-
tuniclade. Com tal systema, não só mente con-
fundiríamos disciplinas diiTerontes, como são 
o direito civil e o direito i nternacional pri-
V<otlo, o direito qLle regula as relações de 
ordem privada dentro das fronteiras de um 
povo com o direito quo regJda essa mesma 
categoria de relações, mas tambem, depois 
de termos appensado a cada instituto a sua 
facêta internacional, não saberiamos onde 

(') Veja--se no Jorna~ do Comme?·cio de 4 de incrustar algumas disposições que não po-
jLlllto, pag. 3, col. 4, · cteri5tm ser desprezadas, nem, · ~e acostariam 
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logicamente a qualquer dos in Jtítutos de di·· Para que se dê o conh cto entre a pessoa 
reiGo civil. e a cousa c s 3 engendec a relrtção de direi to, 

A noema geral que afasta a lei C3tl'all·· faz·S:J necessaria a intervenção de um ele-
geiea, sempre qLlC ella offenüer á soberania mon to e3teanho , a cattsa que deteemina a 
11acional, <í ordem publica ou aos bons co,s·· approxima\,úio ou o afastamento entre a, 
tumes, ao lado de que disposição do direito pessoa o a causa, crcando, modificando ou ex·· 
civil se haveria <lo p6r? A outra. regea que tinguindo a relação de direito (2). 
manda applicar a lei nacional para regular Essa eat1sa g .oradora das 1:elações do direito 
o estado e a capacidade do individuo, onde é denominada factojttriclico, do qual SA VIGNY 
é Cltte s" acantoaria? E a que manda sup- nos dá a seguinte definição: o acontecimento 
primir a lei nacional pelo estat llto local, em virtude do qual as r olações . de direito 
quantlo o individLLO não pôde peovar a sua n ascem e terminam (3). 
nacionalidade ? Desses fctctos, Lln ::> são acontecim entos ele 

Além de defeituoso, sob o pont o de vista 1 onlem physica , aos qnaes a lei at tribue 
da harmonia conceit ual, seria impraticavel, effcitos j ttridico.l, como o nascimento e a 
em um codigo, o systema a que alludo. Não morte do home1n, o decurso de t empo , o 
poderiamos, portanto, razoavelmente, fugir desvio do c;n'so de tllll rio ; outros são acções 
á necessidade de a.ttendermos ao direito in- humanas·. As acçõ~s humanas, que t oem 
tcenacional pl'ivado em uma lei do intro- influencia sobre a ceeação e extincção dos 
ducç~i.o ou titulo preliminar ao Codigo Civil. direitos, umas vezes prouuzem effei tos juri·· 

Quanto i denominação do teeceiro livro da di c os independentemente da vontade · do 
P<ttte geral do projecto, direi fl'ancamente agente, outras veze.s esses offeitos são quc-
qtle a verdadeira orientação foi com seguro ridos pulo agunte o garantidos pela lei (4). 
criterio, lncidoz e notavel concisft:o <tssigna·· São as acções desta segunda categoria ·que 
lada pelo Dr. Solidonio Leite. E é tal a constit>wm os actos _jurídicos , cuja caracte-
onergia de irradiação que a verdade possue, ristica está na combinação harmonica da 
que a vemos rebrilhar através da, espessa vontade individual com o reconhecimento de 
camada de erudição e .de raciocin~os sobre sua efficacia p :> l' parte do direito positivo. 
olla arremessada pelo lllctstre pres1dentc da Entre as acções humanas, que produzem 
Colnmi são o do InstitLtto, cujo pre ,tig io, con- eífeitos jurídicos, sem que os tives3e querido, 
qui." tado pelo talento e pelo estudo , muito determinadamente, o agente, ou sendo indif-
iofluiu certament? para o res nlt~~o ele que ~erente que os tivesse querido, estão, de um 
a acta agora publlCacla nos cl<i not lCHt.. lado, -os actos illicüos , omissivos ou commis· 

Não me era lici o, por mai.s ave so quo seja si vos, e , de outeo, certas acções licitas a que 
<í • discus õ , deixa.t· em iloncio ;:t,s razões ~e prendem effeit.os jurldicos indepenP,ent e-
qn ti.ve IJM'l\ organizar o P1·ojecto pelo modo mente da vontade do agente, como sejam a 
qtto o fiz, na parto que mereceu a reprova.- flxar:.ã.o de domicilio, a especificar:ií.o, etc. 
çtío do' m us dont o co !legas do Instituto 1 Desta exposição se extra hem duas conse-
clos Advog<t._!:lo ' . . . . . q.ucncía" : a) devemos dizer factos jMI'iclicos 

Nas r elaço de llt'eJto, a. ana.lyso dd m- ~ não simplesmente factos ; b) os factos ju-
" Lt Ü'OS . l~IU Ot?S : O Stl:j~-ttO 111 f&\Ol' do IfÍdiCOS que restam do pois ae excluídos OS 
qua_l o. dn· t to :o t e ; o obJecto sobr e o qual 'retos lici to e illicitos o o decurso do t empo 
o d1r no l'.l ahe · o mculo que ' ubmetco o ~tao se prest <tm a uma coordeuaçà.o syste-
objecto a _podei' ô.o t\)cito. ~ rel~r:.ã.? d? ~i- matica: 
r l to ê Pt ~s, a a ' 'Jll'O "a,o da ttuaçao Jtll'ldtca, a) devem o dizer-fact os jw·idicos e não 
d: umt.~ p ,soa m fr ~to ~ uma cou'a. . EI? simplesrn tite factos porque sómente o que 
sua. m~ts t.t ~ t~1. gou . l~'ili.&I.(,'.i1o, em na nHtlS OO'endra.m modific~m ou oxtiu .,.ucm r ela-
pu:ra m.'lplt 1dade, ao oss s el me.uto" com- "' ' • " 
poneut s d<~. de toda r eln,ção de di1'oit . Esta, 
gull.l:ll."'u.liza.~lto implioidadc dão-no a cha;y (2) A e:qn'" são - causa - é conforme as 
da, oon:!1.1.•ncção que Teixeira do Fr i:tas om· fontes romttnas . Paulo (D. 50 l7 l r . 159) 
pr heDdeu julga ndo :podm· l'eduzi.r todo o , gi z: Non ut ex 1Jlnribvs causis debm•i nobis · 
diNilto t•iyil a, d.na.s gra . .udes eoçoe : direito' Idem potest, i ta. ex plw·Ultls causis iJ em pos· 
,-e.tws e direito' passooes .; e toda a par to gc- ~t no tl' ttm S' , 
:ral da COnso idaçiio a dous títulos.: pes-soas 
~~"«S. Esta nlti.ma dhi;;,..o impr ~~ionou (3) Sjstema. ::; lOd . Apeza.r d er conheci-
muito ag a;velm.ente a Raoul de la. ras· ~Li~ in~a. a. detin.ição do 'abio juri consulto 

rie. que poz em oonli:'Onto- a. Gompi7açiio q.llemao hou:· q~lüm tra.nhasse a inser i· 
in-a .:âlcira oomoelle denomin.aaC"ousolidaçtío . do teemmo L1_uo da pa.rt9_gor?:l do mo~I 
oom o primeu-o Projedo allemão, que não l?1:0JtJdo : d na c1mento e xnucçao do" dl· 
havia, de'tina.do lUlla ecção da. p.:u·te gerai 

1

r ulto · 
<li! oom«S. 4 EudemH.un Eintitehruog, I s 37, li. 
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ções jurídicas, cahem sob a apreciação do 
direito. Todos os outros acontecimentos, que 
se desdobram na immen idade do kosmos, 
desde a gene c dos as&ros atú a cohesão mol-
1ecular c a associação das idéas e dos senti-
mentos,se não de ,;crminam elfei.tos jurídicos, 
pa sarão por fóra da. esphcra do Llireito, e 
as regras deste nenhuma palavra terão que 
lltes diga ro peito. 

Além dis o, o facto sómcnte opera o na ci-
mento de rela~.ões de direito, porctuc a LEI 
assim o determina. Sem q-ue esta ligasse 
cifeüo jaridico ao acontecimento realizado 
no mundo physico ou no mundo moral, a re-
lação de dieeito não ser ia por elle crea.da . 

Portanto, quando tratamos de fac·tos em 
direito civil, necessitamo· de adjccti val-o 
com o epithoto juridicos, para que a expres-
são tenha o valor preciso e a exacção que são 
de rigor nas sciencias; 

b) os factos jurídicos, que rm;tam depois 
de excluídos os acto humanos e o decurso 
do tempo, não se prestam a uma coordena-
ção systematica; o não se podendo em sua 
generalização ir além da defin ição e divisão, 
são naturalmente excluídos dos codigos, onde 
essas noções puramente theoricas são intei-
ramente descabi.tlas. 

Supponhamos que, contra tudo o que até 
agora tem dido ensinado pelos mais compe-
tentes mestre.>, pos~a o projecto, no te ·ceiro 
livro da parte geral, expor «a noção dos 
factos em todas as suas especies, sob todos o 
seus aspectos e com todas as circum tancias 
que os acompanham», e digam-me os civi-
listtJ.s o que restaria para a parte especial. 
Tanto se distenderia esse terceiro livr'o, que 
afinal constituiria, elle só, todo o direito 
civil. 

E' facil proval-o . Destaquemos um facto 
jul'idico . Seja, por exemplo, o nascimento 
da pessoa. Encaremos este f<tcto jurídico, o 
na •cimento, sob todos os setts aspectos e com 
todas as ci1·cumstancias q11e o acompanham, 
e havemos de examinar : 

1.• Quando a pessoa se considera nascida, 
e se antes de nascida, mas já. concebida, será 
pÇ>rLarloea de direitos, isto é, repetiremos, 
em referencia a este facto jurídico, o que 
anteriormente já deveríamos ter exposto, 
quanuo tt•atámos de pessoa natural. 

2.• O nascimento, como consequencia de 
justas nupcias ; o nascimento fóra do matri-
monio, mas por elle posteriormente legiti-
mado; o nascimento illegitimo, e as conse-
quoncias que se prendem a es as diversa 
circumstancias, isto é, a legitima:ção, o patrio 
poder, a obrigação de alimentar, a curadoria 
do nascitut'o, o direito hereditario, etc. 

3.• O na cimento determinando a restric-
ção da liberdade de testar conferida aos pais, 

Vol. JI 

reduzindo as liberalidades ou rompendo o 
te.;tamento. 

Depois dessa operação, a que ficaria redu-
zida a clas ·iticação das relações de direito'? 
E a operação não poderia restringir-se ao 
nascimento, haveria de conside 1·ar a morte, 
a ausencia, os diversos factos que determi-
nam a acquisição da propriedade, as rela-
ções obrigacionaes e. emfim, todo o direito, 
pois que todos os di rei tos teem como ele-
mentos geradores os fa.c tos juritlicos. Teria-
mos, depois dessa exposição, e a eodilhado 
todos os phenomcnos jurülicos, destruindo as 
divisões logicas, e annullando a harmonia de 
construcção que faz elo dil•cito civil um ~ys
tema, poder-se-hia dizer um organismo. 

Por Lso, um do mais profundos romanis-
tas que teem illuminado as lettra jurídicas 
da Allemanha, Windsheid, nos ensina : 

Nem todos os factos juridicos exigem E 
ADMITTEM um modo gm·al de exposiçcío, como 
aqui é possivel e licito fazer. A um tal modo 
geral se devem submetter sóMENTE os se-
guintes factos jurídicos : 

1 •, os actos jurídicos; 
2•, os accos il_licitos; 
3•, o decurso do tempo.» (5) 
Por i s o Codigo Civil Allemão, synthe e 

das cogitações de mes tres eminentes, fl'ucto 
da mais elevada cultura jurídica, não se oc-
cupa, na. ua parte geral, . inão dos actos ju-
,·idicos o do decttrso do tempo, reservando até 
o acto illicito para a parte especial.. E i~to 
não aconteceu porque no preparo dessa 
admiravel creação legi !ativa ti ve ':>em in-
tervindo «homens praticas, -industriaes, e 
commerciantes, estranhos á sciencia do di-
reito». Já no Pt·ojecto primitivo, elaborado 
por uma commissão de profissionacs esco-
lhidos entro o que a sciencia do direito podia 
offerccer, na Allemanha, da mais nota.vel, e 
no seio da qual eutilavam os nomes univer-
salmente conhecidos de Pape, Roth, P.ank e 
Windsheid, já no projecto primitivo e-:a era. 
a orientação. De fac~o jurídicos q11e nã•) 
sejam actos e decueso J.e tempo não se diz 
palavra. 

O nosso inclito juri:-;perito Teixeira de 
Frei~a ·, quo pretendeu, segundo se all.ega, 
sahir des~es moldes rigoro amente scienti-
ficos, não al'ticulou sobre os factos sinão a 
sua definição e divisão, como He póJc veri-
ficar lendo os arts. 431-444 do seu Esboço, 
definição c divisão que melhor cabam em 
um livro do doutrina do que em um codigo, 
e que talvez o grande jurista. eliminasse do 
seu trabalho, quando lho tivesse do dai~ a 
fórma definitiva, pois todos sabem que, no 

(5) Pand, § 68. 
17 
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pensamento do auctor, o Esboço ainda não 
era o Projecto . 

Antes de se occupar dos actos jurídicos, 
dedica Teixeira do Freitas alguns paragra-
phos ao en·o, ao dól(} e á violencia; mc\S nin-
guem ignora que esses vícios da vontade 
apparecem sómente sob a feição de n~od_i fi~a
dores de actos humanos, e nem o ex1m1o JU-
rista pa trio <ülirma cousa differente. 

Concluo do exposto, que bom acertado an-
dou o projecto actual nesta parte seguindo a 
lição tia sciencüt allemã, de que Teixeira de 
Ft·citas se fizera tambem discípulo, e tendo 
cleantc de si, por modelo, o Codigo Civil All~
mão, quo aliás não copiou servllmente. Pedu' 
inspil'ações a um livro não é copiai-o, é ex-
trahir dclle a cxpcricncia e a doutrina. pre-
cisas para a solução dos problemas quo se 
toem deanto dos olhos . 

Examinemos agora a questão da pro·· 
scripção . · 

n 
O doctu'so de tempo, quer sob a fórma de 

prazo, quer sob a de prescripção~ deve. t~r 
ingresso na parte geral do Cod1go Civil, 
porque é um facto jurídico q_ue influe sobre 
o nascimento o extincção de numerosas 
rolaçõe juridic;ts o póde ser S\Ibmettido a 
certas regras o preceitos geraes. 

Nenhuma impugna.Q<"i:o o!freu a inclu&.'í.o 
do prazos na parto geral do Codigo Civil; 
ma , quÇtoto ;i, prescripção, dlsso o pt>ecla.ro 
Dr. Bulhões Garva.lho, co . o si fosse tun 
principio nascente, uma questão vencida 
sobro a qual não Yalesse a pena volvot' os 
olhos que «na Stta. í'órm.\ acqui itiTa faz 
parto do -direito das causas o na sua fôrma 
extinctiva faz parte do direito uas obri-
ga.çõ s ». Parece que ómen te ~e desviaram 
dessa rot'na o codigo civil allemão e o ac-
tua.lprojeclo, que o imitou. 

lnf lizmente, porém, neste, c mo om mui-
tos outros p lutO' do doutrina, a. jnri~pru
dcucia. e·tá muito longe de ter alcançado 
aqu Un. fixidez ele pl'incipio (ia· cicncia. 
que j<" completaram, definitiv<•meute, o cy-
lo da sua. evolução. 

uruguayano, o mexicano e o .P~ruano, acom-
panhados pelo P1·ojecto. F~hcw dos. Santos, 
intercalaram a prescr1pçao proprrament~ 
dita e a usucapião entro os modos de adqUI-
rir o domínio ; 

c) Um terceiro systema expõe a them:ia ~a 
usucapiã.o como um capitulo do d1r01to 
das causas e a da presct'ipção como_ um _as-
pecto do direito das obrigações. Nao se1 ~o 
algum codigo civil hoje o adepta, mas ~eJo 
quo as Consolidações, de 1~eixeira. de Freitas 
e Carlos de Car>alho, o puzcram em pratica, 
que o Senador Gonçalves Chaves o tl.ofendeu 
com grande cópia de saber, no Senado _Fe-
deral, em 1896, c que alguns civilistas o JUS-
tificam; 

d) O Projecto Goell1e Rodrigues_ e ~ Codigo 
Civil japonez expõem a prescripçao hbora.to-
ria e acquisitiva na parte geral. 

e) O Godigo Civil allemão,_ seguido pelo 
P?·ojecto brazileiro em discussao, do taca a 
prescripção da usucapião, desenvolvendo a 
primeil'a na pa1'te geral e reservando a 
segunda para o logar em que teel_ll_ de 
se IJôr em relevo os modos de adqmr1r a 
pl'opriedade. Talvez, porque a no_ssa edu~
ção jurídica ó principalmente fe1ta em li-
vros francezes, causou certa e.:~tranheza 
este modo de resolver o problema da classi-
ficaç.ão do Instituto Jurídico, que agora te-
mos em vista. Xo enta.nto. antes de sobre 
olle nos chamt\rem a attenç.ão o Projecto Je 
Codia-o Civil allcm.ão e, mais tarde, o pro-
prio "codigo, j;i. o assumpto era tratado ex-
actameute por c"a fôrma em RoTn (System) , 
que discmia a p1·esaipção na parte gm:aL 
(vol. I, R 87) o a us11copião na parte especial 
(vol. III, s 249); em \Vrno nEID (Pml(l,), que 
expunha a primeira na parte geral (§S 105-
113) e a sea-unda. na parto especial ( § 175· 
lo3); em Cmaom (lst. s>< 10~ e 13") cujo 
sr·tema é o mesmo, e po o dtzer que e~ 
llí.uw (D1·oit 1·omain), para quem a prcscn· 
pção é apenas modo d extinguir tt acção 
(::-f- 5 - 61) o a. usucapião _(;;; 9c'), modo de 
adquirir a. pl'opriedad~, po1s a.q~1ella '~co~
tm ·paço no quinto tüulo doltvro prtmOI-
ro, que ·e annuncia como de t~ua.do a. d ~. 
nTolver- ?lOções U''mes c :JWCl.m~marcs -

e ta. apparoce no livro segtmdo, que e oc-
cupa-do' dircitfls roo.es. 

O lllaar destinado á. p1• cripç.ão, no co-
dia-o e nos tratado de direito civil, tem 
Tariado extremamente. Podem ' d ·tacn.r, a 
r 'P it , cinco .:;y:rtema. dift' rentes; 

a) O Codigo Civil francez, o italiano, o hes-
panhol. o chileuo. o araentino e o boliviano 
relegaram a. m<Hel'ia. ela pre~cl'ipção po ·i tha. 
o ncga.tiva para o fim do u,' llh>po · i~·ões, 
com i fo. e o na.tm·al rmnatc dclla', a 
chave da ab:.>bada que fbchru;so a Ya~ta con-
·trucção lco-i:;la.th·a qu ellcs repr 'Ontam.; 

O que ahi fica expo~to é ufficiente para ·e 
conhecer que c tamo deunte de um ystcma 
laraamcnte seguido. justamente na terra e2n 
que as perqui ·ições da sciencüt tlo direito sao 
levada mais-longe, c onde mai~ cuidado a-
mente c apuram , qu tõc tle mcthotlo o 
s tem<t. · 

b) Outro~ codigus, como o porrugm~z. o 
Ptlllirei, ni\o ob.~taut , a vm cscri,ptor c ti· 

ma.dissimo, <\inda mn ttr"'Ullll nto em prO'l 
uo sy temtt a. que 'e filiou o projeclo de 

-. .. 
J 
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Codigo Civil Brazileil'o. Endemann (l), de-
pois de apontar o que ha de commum 
entre as duas fórmas da prescripção, o o 
que é cspecictl a cada uma dellas, accres-
ccnb: 

na parte geral do Codigo Civil que devemos 
considerar como dosapparece, p:na o titular 
d,e um dirclto, a faculdade de reclamar do 
Estado que asseguro a actividado desse mes-
mo direito. 

E' certo quo nem todos os. direitos se ex-
« Por isso na nova litteratura do direito tingucm pela prescripção. Rcfc~'O ·Se cl.la, 

commum já, desd,e Sav.ig·uy (Systema), vol. 4• n<1turalmcnte, aos dü·eitos patrhnoniaes, que 
§ 178 o vol. 5, § 277) são as dua,s especies compreheudem os reacs e os obrigacio:aaes. 
Cttidadosamente separadas· O Codjge Oi vil Delta, se excluem os que procedem das rela-
alliou-se francamente a. esse precedente.» ções do famUia, sempre que s.J tra ta de flr-

Continuando, inf01;ma-nos o erudito juris- mar um estado de direito em correspondcu-
consul"to que <1 dóutrina do Cocligo Civil cia com ellas (3). Todavia, alguns direitos 
allemão foi bebida, principalmente, em quo provêm d:ts relações de família, por 
vVindsheid, com a qual manda conferir o que não serem da cathogoria indicada, consido·· 
disseram Rc:;relsberger, Demburg, Waecltter, ram··se prescriptivcis, como são, por cxom-
Unger c Brettncr. plo, o de pedir alimentos (P1·ojecto revisto, 

. Mas, oBsn. opinião, não é sómente a ven- art. 216), o de pedir a annullação do casa-
f.. - cedora pelo numero e pelo valor das au- monto (Proj. cit., arts. 273 e ssgs .) , o o do 

toridades; é a. 1ue mais racionalmente se a.uimllar os actos que a. mulher praticar sem 
do~pre_ndc dos conceitos fundamentaes da auctorisação do marido, ou que este exe1·ce1' 
sc1encm. sem outorga uxoria.na, quando essas foil·ma·· 

Todo o direito, di&se-o uma vez 0 excelse lidados habilitantes forem exigidas (P1·oj. 
Yllcring, d ttm inte1•esse que a lei protege. · cit.,art . 3l8 c 321). · · 
Esta concepção perfeitamente correcta, vir ' Ora, si a prescrlp.ção vae ferir clireit0s 
gorosn,mente exacta, aponti1-nos 0omo ele- que, segundo a classificação acccita, se dis-
vondo existir no direito: primeiro, uma tribuem por todas as secções e!ll que se di-
pa.rte nucleal', que é o iuteres3e; segundo, vldc a parte espcciál do Codigo Civil, como 
um tegumento protoctor revestinrlo esse in- acabamos de ver em relação aos direitos da 
teres>e, P<tra transfi.gural-o sob o influxo da familia, das causas e das o.brigaçõss, e p0de-
finalidade social, e para dufendel-o das in- riam essas lndag<tções, se estendee aos di-
ju~tas aggressões. roi tos das successõos, oncle clestl.e logo se cn-

- EssJ. interforoncia da socieuade, em ga- contraria a. acção proscriptivol de petiç·ão do 
rantia do itite1·esse alçacl:o á categoria de herança, é lrrocusavel tt necess:dadú logica 
dil'eito, faz-se sentir principalment.e pela de a,brir-sQ e;paço para a prescl'ipç:ã<'> (ex· 
ac.çao de que é o clireíto provido, acçü"o que, ·ttnctiva)· rcta. parte geral. Contém ella mate·· 
nes.te sentido, foi com muita belleza e enci•gia 'l'~a de applicaçã@ commum, e não ac"l:_1.aria 
de expressão definida por João Monteiro (2) lagar conveniente em nenhum dos livros ela 
- a •vi·rtude proprict a cada aireitp de "se affir- parte espec·ial. 
mar por me1:o da força social. , O mesmo se não pôde dizer da usuc<tpião, 

Pois bem, a p1·escripçüo ( es:tinctiva) fere 1 cujo oilicio é, pa1·ticularmen te, consolidar a 
esse elemento protector conferido pela socie- propriedade do objecto material paciflcamen-

• dado ao direito ; inutiliza a garantia social te possuído por um determinado CS}Jaço de 
da acçã.o e deixa de subsisC.ir do , direito tempo. 
sômento, e i.sso nem sempre, o elemento Portanto,,dc todos os motllodos imaginados 

..; inutil, -incfficaz do jntere.,;se; cerceia o quo para a exposiç-ão da thoül'ia de prescdpção, 
no direito constitue a sua força. cspeciüca-a quer nos codigos civis, quer nos livros do 
realizabiliclade. . . doutrina, o que tem por si a logica jm:idica. 

Si a p1·escripção (cxtinctlva) atrophl t o o rigor dos princípios e uma tradição me~hor 
direito, privando-o da acção, e si esto. não é auct(')risada é o adaptado pelo ProjBcto do Co-
?-ttributo e:rc tusivo ~los dir~itos _de credito, digo CI.vil Brazileit·o (4). . 
Iremos mu t1lar-lhe o conceJto, Sl a encetar- Em favor dcl·le pod1a,m ser amda a.llegaàas 
mos no a. portado ambito do direito das obri- c0n;,;iderações de ordem l.J.istor ica, visto como 
gaçõos. Parece-me isto mcridianamente os institutos alluclidos nascera.m em épocas 
claro. 

O conceito da acção é geral, como o do 
direito, pois que a aC"Çã.o é uma das faces 
por que o direito se apresenta; portctnto, 6 

. (I) Eirúhchrung, I, § 90, not:.t l. 
(2) Proces.>o Civil, I, § 15, 

(3) Endemao.n, loc. cit., not<1 7. 
(t1) Com elle mostrou-se de accorclo (f) 

Dr. Doal'te de Azevedó, em sou pm·ecer, 
pag. 6, onJ.e se lê : «Mel'Oce-me fl•ancos e~ó
gios a colloca.ção da prescripçilo das aoçuos 
na parte .geral do Oodigo. » 
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diversas e por modo dift'eronte se desenvol-
veram no direito romano e no germanioo ; 
podiam ser recordadas outras noções de or-
dem d.outrina1·ia, pois que, o pagamento da 
obrigação prescripLa não aucto ,·i8a a r epeti-
ção ; mas creio que; para os entendidos que 
estiverem <l.e boá. fé, já d is~;e qastante, e para 
os que estiverem de má fé todo esforço será 
baldado. 

III 

Embqra acompanhando, com o maximo 
interesse, a demorada analyse que do P1·o-
jecto do Codigo Civil está fazendo a Commis-
são do Instituto da ordem dos Advogados, 
não pretendo oppor immediata contestação a 
todas as· emendas por ella propostas, que me 
pareçam inacceitaveis. 

Hão de me permiLtir, todavia, os conspí-
cuos representantes daquella benemerita 
associação, que, uma vez por outra, vá le-
vantando os meus reparos aos seus ensina-

. mentos. E melhor será que os faça pela im-
prensa, do que na confabulação intima a que 
com extrema gentileza me convidaram os dis-
tinctissimos confra tes. 

Direi hoje sômente d.a incorrecção ou- con-
tl'asenso que enxergaram alguns na locução 
nascer com viela, de que usa o P1·ojecto re-
visto (como fize1·a o primitivo.) no seu aru. 4, 
que assim dispõe : «A personalidade ci. vill do 
ser huma.no começ<t do nascimento com Vifla, 
mas, t~esde a concepção, alei garante os di-
reitos oventuaes do nascituro.» 

A' palavra finaes ela primeira phrn.sc · üo 
ar igo tr::msoripto, visam clara e principal-
mente u.ftLstar a viabilidade do numero ro 
requisitos neces al'ios para. que o individuo 
qu a.cab<L de vir á. luz se con idere pesspa. 
Desde que "er humano venha. ao mundo 
cmn vida é pe;."Soa, é sujeito do direito se-
gundo a doutrina acceita. pelo p1·ojcqto. 

i 'Sa. vida tem vigor para se pl'olongar, 
· vem bliuda.d.a. paea. resi ti r ao_ elemen,to 

:ui'iT~n' . ou ' i Mi<i irremis'ivolmente con-
demna .a a. de-- pp·l.re >r e 1 um breve es-
pa.ço de tempJ,uã .• procnra ,:\ber o'ystema do 
p •·ojeclo. Ba ·ta que o · lht.mano tenha w.rs-
f:ido oom vida, para lhe ;; •r :m a.ttrihuiLlo~ 
direi~-· • ttm·~.ão de"a. 'ida nã interessa 
ao dito s · ma · não. quo: el!e dicidil' Llo 
fnmro mnda q ne arrimado em entença ,de 
pei•itos:. 

'o d.e t.a l modo iudi p n veis a duas 
palav.ra c.eus:ar, as, que iJlu~ t1·e Dr. F a-
io Leal teve tie empreg•l.l- · . a contra-go to 

:n. mrafmen!OO poi' que as repeUe. « Para 
o l'IOOOnltecimeolO d dir it ( ão pala-
-wras de . . oouciuindo a. es.cepçã.o de t.P,Da 
tbem.·ia. am qu.a 'tamos do pleno accordo) 
até o fae-ro n nascimento, e nbora p 'a e,~ . e, 

' conforme venha o féto a luz com vidct ou 
sem ella, determinar modificações ulterio-
res ,_e muita importancia do direito succes-
sorio. » Eis abi o nascimento com e sem vt:da. 

E por mais que se affirme o contrario, o 
valor das a Iludidas expressões na clausula a 
que se prendem é manifesto. 

Supponha-se que uma criança veiu á luz e 
viveu durante vinte e quatro ou quarenta 
e oito horas, extinguindo-se depois desse re-
duzido trato de tempo, por falta · ele vitali-
d.ade, por ser inviavel. Ainda que o inter- _, 
prete julgasse que o inviavol é um cadave1· 
com appm·encia de vida, poderia, em boa con-
sciencia, declarar que tal criança não nasce-
ra com vida 1 Poderia affirmar que a criança 
figurada nascera sem vida~ Não, absoluta·· 
mente, não. 

O que seria licito asseverar, como expres- - '-' 
são da sua convicção, era que essa creatura. 
tinha uma vida apparente, como quem ds-
sesse.,-uma vida ephemera. Tudo quanto ex-
cedesse a essa affirmação não poderia ser . 
acceito como exacta manifestação d.e boa fé . 
Portanto, as censuradas palavra.s teem este 
effeito : resolvem a questão ua viabil'dade, 
rejeitando-a de entre os requisitos u.a. capu.-
cidad.e civil. 

O elemento de clu.reza que ellas trazem 
serveria ele excusa êí incorrecção que contra 
ella~ se allflga, si tal incorrecção exi tisse. 
Mas, que não existe é facil provar. 

1°-Em face do di1·eito ?'omano 

Innumeras são as vezes em qu os jul'is-
consultos romanos usam de expressões cor-
respondente . Nessa invocada lel 3, Cod. 
tit. 30, Li.epa.ram-se as palavras:-=-si. vivus 
na tu esset ; -si vivus pe·1'{ecte nat us est ;-
si vivus ad o r bem tol~1s processit. 

Paulo, no fr . 129, D. 50, 16, exprime-se 
por e te modo: Qui mm·tui nasc1,tntu·r neq·••e 
nati neque p1·oc1·eati videntw· ; quia nunqua1n 
libe1·i 'áppellm·i potuerant. O mesmo juris-
consulto nas nas Rewpte Sentent·ia. IV, 9 I. 
-u,;a de uma adjoctivação ainda mai' fri- ' :, 
au Ge: dummodo ·vivo et plenitempor·i · pa-

r iant. 
Ei~ alli , ' em que seja mi ter ompr.d1ender 

ma' demora.da bu'ccts, as au. eas fontes ro-
manas td.llando do 11ascidos i·vos e de nascidos 
mortos . · 

2•-Em face dos codigos modentos 

O Godigo Civil port uguez, a1·t. 110, titlla 
por e te modo: « ô é tido por :filho, para os 
cJteüo' legn.c,, aquel!e de quem so prove que 
na..,cou com vida .. etc. 

No Codigo ivil arg ntino a.l't. 65 n. l , 
leem- e e t.a.s paJaVl'a&: «Si el h~o no na-
cim·a vivo· e no ar&. 70, estas outras: <.<Esôs 
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derechos qnedan inevocablemeote adquh•iclos 
si los concebidos eu cl seno materno :nacieren 
COU viela, aunque que fora pOl' instantes 
despues de est:lr separados de su ··adre .» 

No do Zurlch, ::l.l' t. 9°, tomam c~ta fót•ma 
os dizere:;: «0 fi lho no seio materno, na sup-
posição de na ·cor com vida, etc. (Da Kintlin 
der Mutterloibe hat, unter der Vorausse-
tyung, das:es lebendig gaboren werclc, 
etc.) (I). 

3°-Em fa ce dos livros da dout1·ina 

Consultando, em primeiro 1ogar, o grande 
romanista do começo do seculo passado, o in-
signe Savigny, fornece-me elle esta phrasc: 
«Segundo o dito principio, os filhos nascidos 

t. mo1·tos se reputam vivos para os e:ITeitos da 
isenção da pena imposta á mãe (2).» 

Si ha nascidos mortos, haverá tambem nas-
cidos vivos. E isto mesmo nos diz o mesLre: 
«0 infante deve não sómente nasce1· vú,o, 
mas t <tmbem viavel» ; «para que o infante 
nasça vivo, vemos que a experiencia nos en-
sina que o nascimento póde verificar-se, 
etc. (3) .» 

Mayns escreve : «Pour qu'un individu 
puisse avoir la qualité de persona, il fau t 
qu'il soit né vivan t et né homme (4) .» 

Planiol, determinando as condições d<t per-
sonalidade, enumera : <<lo. L'enfctnt rtoit 
naitre vivant. Par suite, l'enfant mort-né no 
compte pas comme une personne, etc. (5).» 

Chironi, sobre o mesmo assumpto, diz: «ê 
pure necc sar:o ch:J sia nato vivo, ne si ri-
chiedono forme specia!i con sui la vita sia 
manifesta, essendo sufiiciente ogni atto cl~e 
l'attesti i naM-mor·ti, etc. (6) . » 

\;v'indscheid tambem escreve, seg-undo 03 
seus tmductores ital ianos: Perçheció avenga 
occorre che il nato abbia figura. umana, sia 
vivo e non un aborto (7)». 

Endemann (8) conunen1ando as expressões 
de que se serve o Cocligo Civil allemão, 
art . 1: (-« A capacidade jm:idica do ho-
mem começa desde que esoá completo o 
nascimento, mi t der Vollenclurg der Gelmrt), 
diz que taes palayras «não signific<tm sinão 
que a creança adquire uma existencta inúe-

(1) Veja-se ainda o Codigo CiYil da Lui-
. vziania, art. 917 :- «a existencia do filho, 
· nascido vivo, etc.» , 

(2) Systerna § 61, p. 277 da ed. hesp. 
(3) Systerna, Appendice UI. 
(4) Droit 1·omain l § 10. 
(5) Tmité I n. 3<18. 
(6) Institu~ion e § 25. 
(7) Pnd. tod. F. e Benya §52. 
(8) Einjt1elwung I, § 23. JI. 

pendente da de sua mãe depois ela conclusão 
de todo o acto do nasclmenLo; e,continuatldO 
as suas considerações, accrescenta que a im-
porttmcia desde ponto de vista decorre de 
que somente se pó,le ti·atar do nascimento 
de um ser humano vivo (nur vou der Ge-
burt eines lebenden Menschen die Rede sein 
kaun). 

Gianturco (9) ensina: I prest1ppostí de fatto 
per lesistenza della persona fisica sono la 
nasci ta, la v:·ta e la vitalitd. 

Coelh0 da Rocha (lO) usa destas palavras: 
«Reputa-se incapaz de viver não só 1°, o 
féto etc .. como tambem 2°, o abortivo, isto é 
aquelle que nasceu vivo, mas antes dope-
ríodo sufficiente da gestação, etc . 

Além destes escriptores; de Teixeira de 
Freitas, quer no E sboço quer na Consolidação 
ll), e de Nabuco (12), muitos outros civi-
listas dos mais brilhamemente reputados, 
entre nacionaes e estl'angeiros, não trepi-
daram em estampal' nos seus livros a ex-
pressão que delles seria inexoravelmente re-
legada, si porventura lhes viesse ella marear 
a limpidez castiça lia technologia, e reful-
geaci~. da nomenclatura consagrada. 

Si me fosse permittido entrar em outros 
recintos scientificos, eu appelaria ainda para 
<t medicina legal e para a demographia. 
Fol'çoso, porém, me :;erá deter-me respeitoso 
ante as muralhas intransponíveis que vedam 
o accesso a .s profanos e contentar-me : a) 
com est<t definição de Tarqieu: «Sei' viavel é 
ter nascido vivo, ter vivido uma vida di:lfe-
rente da vida faLai e apresentar um desen-
volvimento e uma conformação não absolu-
tamente incompatível com a conLinuação da 
vida» (13); b) e com a recorJação de que as 
estatísticas dos nascidos mortos têm uma 
importancia eS]Jecial, que os demographistas 
assigaalam muito cuidadosamente (14). 

Não creio, entretanto, que fosse de inde-
cliaavel necessidade m11.is este te~temunho. 
O que disseram os juristas é sufficiente para 
revestir a expressão censurada de uma cou-
raça lmpermeavel. 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 1901.- 0lo-
vis Bevilaqtta. 
'-----

(9) Instittlzione § 7 A. 
(lO) Insti tuições § 56, escholio . 
(11\ Eslioço art. 57 n. 2 (ncio nascer vivo); 

Consolidaçiio, nota (l) ao art. l (nasçam 
vivos). 

(12) P1·ojecto , art. 138 (nascerem com 
vida). · 

(13) Apud Lacassagne, Médicine jttdiciain, 
1886, p. 553 . 

(14) Majobana-Catabbiano, La statistica 
ns. 260~e~segs. 



INSTITUTO DOS ADVOGADOS 

PARECER 
... 

no 

Dr. Dezembargador Lima Drummond \) 

Observações sobre 0 projecto do Codigo 
Civil Brazileiro, revisto-por J. C. Lima 
Drummond, membro da Commissão do 
Instituto cia Ordem dos Advogados Bra-
zileiros. 

PARTE ESPECIAL 

(Di1·eito da famiZia) 

(Arts. 218 a 411) 

Este relatorio tem por objecto o exame dp 
Projecto, na Parte Especial, di?·eito da fa· 
mitia, Liv. 1°-Tits. l, 2, 3 e 4-arts. 2lp 
a 411. . 

Comprehendendo quanto é inrl.ispensavql 
sm· breve e conciso em trabalhos da natureza 
do presente rolél,torio, mencionarei apen::j,s 
os dispositivos do projecto que, consoante 
o meu ponto de vista, carecerem de mo-
dificação. · 

Art. 218- Refere-se este artigo ás Pro· 
messas de casamento. A syn these historica 
de semelhante instituto feita por J?laniol m 
confirma o que o estudo da legislação com-
parada revela e o Dr. Clovis Bevilaqua re-
lcmbra nas Observações (2) pal'a esclareci-
mento do seu projecto, isto é, quo o proces~o· 
dn, evolução deste instituto está consumaqo 
nn, consciencia jurídica brazileira como IJa 
dos outros povos cultos no sentido de con'l-
plota decadencia. 

Cumpre, porém, regular a situação esp~
cü1l, em que :ficará collocada uma das pat·tes 

, que houver onerado o seu patrimonio ~to 

(1) Dir. Civ. Tom. 3° ns. 10l'a 107. 
(2) Pag. XLIII. 

presuppesto da realização da promessn, do 
mtsamento. 

E a regulamentação dessa situação . espe-
cial feita pelo projecto parece· me. d~fi01ente. 
Na 2"' alínea do art. 218 se precmtua: 

« Si, porém, a, parte promittente s~ 
arrepender, sem culpa dtt outra, sor<L 
obrigada a restituir as prendas recobt~~s 
o indemuizal-a do qué ti.ver despendido 
na previsão do cas:Lmc:mto.» 

No projecto Clovis, o art. 210 foi redigido 
asssim: 

<< Toclavia, si o compromisso elo. casa-
mento constar ela publicaçao ele p1·ocla-
mas 1·egulm·mente feita, o promittentc 
anependido, sem culpa de outro, d~v.e 
indemnizar este ultimo das despezas ím· 
tas em attenção ao c:ts::uuento ajus-
tado.» · 

Do confronto dos dons dispositivos ci-
tados, collige-se que o projecto Clovis foi. 
mais previdente do que o proj~cto, isto·~ 
no que toca á importétnte questao ven-
tilada na especie, isto é ao meio seguro 
pelo qual pód.e o juiz apurar a realidade da 
promessa de casamento, cujo não CUIJ?-P.ri .. 
monto determina a reparação do pre.]u·1zo 
c:trecti.vo, provindo d?sse fado .. No projeclio ~ 
revisto nao se cog1tou da diffi.culdadc da 
questao ; no projecto Clovis, entretanto, so 
exio·e expressamente que o compromisso do 
cas'ameoto conste da pnblicação do pl'oela-
mas reo·ularmente feita. Mas, parece-mo 
ainda i~completa a disposição do projocto 
Clovis. Prefiro a do projecto Coelho Ro-· 
drigues (art. 1.836) combinada com a ~o :pr_g-
jecto revisto .-õmente quanto á rest1tmçao 



C!)DjGO CIVIL BRAZJLEIRO ~35 

das prendas recebidas, e com a do Codigo 
Civil Allemão (art. 1298) quànto ao limite 
imposto ás despezas iudemnvlaV'eis, que 
devem ser proporcionadas ás circumstancias. 
Sómente devem ser indemnizaveis essas 
despezas se forem razoaveis-dem Omstanden 
nach angemessen waren, n0 dizer do legis-
lador allemão. NQJ projecto Coelho Rodrigues 
(art. 1.836). admittecse que o comprom,isso de 
casamento 'possa constar de instrumento pu· 
brico ou particular1 assigoado por pessoas 
maiores, ou menores devidamente autori-
zadas, ou de peqido ·regular· de proclamas 
dirigido ao respecti:vo official. 

Dispositivqs semelha.ntes se deparam, por 
exemplo, no Codig:o Civil Hespanhol (art. ,14) 
e no Codigo Civil Italiano (ar!;, 54). A:nno-
tando o art. 44 do Codi.go Civil Hespal).hol, 
diz !Jevé (l), o vice-presidente, em 1890,, do 
Tribunal Civil d'Avesnes:- é a doutrina de 
Toullier con!Sagrada pela autoridade de um 
legislador. Commentando o art. 54 do Cod-igo 
Civilitaliano, ensina Chieoni (2) que a pro-
messa de casamento deve constar de instru-
mento :publico ou partieular, porque, dada a 
imporilancia - do assumpto, é necessario que 
nenhuma duvida paire sobre o consenti-
mento das partes nesse acto, preliminar, isto 
é, que haja aqSoluta certeza sobee a ex1sten' 
cia dfll prome3~a de casamento. Assim, serão 
evitadas indagações e discuss0e~ prejudiciaes 
á boa ordem e á paz das familias. E aos in-
strumentos publicas e p~wticular.es devem ser 
equipara:dos em seus eifeitos os p!roclamas, 
que equivn.lem a uma UftJ;nifest.ação tacita da 
promessa de casamen,to. Parece-me que ás 
palavras -publicação de proclamas regular-
mente feita, do projecto Clovis devem ser 
preferidn.s as palavras- pedido regultJ.r de· 
proclamas di 1·igido ao 'l"eêpectivo official, do 
projecto Ooelho Rodrigues ; porque este pe-
dido regular por si só é bastante para reve-
lar a existencia da promessa de casamento. 
Apresento, pois, a seg,uinte 

Emenda 

Sómeote serão indemnizaveis as despezas 
que forem razoa v eis, segundo as circum· 
stancias. 

Art. 226, § 7. 0-Para éxprimir esta modali-
dade do impedimento ao casamento denomi-
nado crimen pelos canonistas, prefiro a 
redacção do art. 218, § 7°, do projecto Clo-
vls, a qual é, aliás, simples repruducção 'da. 
do art. 7°, § 3•, do dec. n. 181, de 24 de 
janeiro de 1890. Admittida n. prefcrencüt; 
deverá approvar-se a 

Emenda 

Art. 226. Não pQJdem contrahir casamento: 

7. 0 O coojuge adultero com o seu co-réo 
condemnado como tal. 

Art. 226, § ll.-Este paragrapho do art. 226 
trata da idade como impedimento ao casa-
mento. E' certo que as legislações modernas, 
em sua generalidade, affirmam' a couve-
meneia ele uma emancipação completa pelo 
acto do casamento, porqu_e repugna á razão 
que possam ser confiadQJs os graves interesses 
ele uma familia a quem não :>e reconhece co1n 
a capacidade precisa para a.lienar uma certa 
classe ele bens (1). Por isso, é indiscutível o 
principio contido no art. 226 do projecto 
revisto: · -

« 0$ menores ficam de. direito emanci-
pa_dos pelo casamento na idade legal.», · 

Mas, por esse mesm@ motivo, é nece~sario 
elevar, tanto qRanto possivel, a idadE\, quer 
do homem, quer da mulher1 como condição 
essencial á valid'ade do casameato. O Godigo 
Civil AllemãCJ (art. 1303), só depois 411 
maioridade, pevmitte ao homelll contrahir 
justas nupcias. 

Mas, o proprio legislador allemão (art. 4° 
do Cod. Civ.) permitte seja, declarado maiOl' 
-o menor de 18 annos completos, e deter-

Si, porêm, o compromisso do casamento mina. -que pel<& declaração · de ma;iorid;J.de . 
constar tle ins'trumento publico ou parti.cula1', adquira o menor a situação jurídica dq , 
assigná.do por pessoas maiores ou menores, maior. Esta 2a parte do art. 4° do Cod. Civ. 
devidamente auctorisadas, ou de pe<liclo regu- Allemão teve evidentemente por fim accen-
la~' de proclamas, dirigido ao respectivo ' tuar a modifica~ão feita pelo Codigo no 
oi:ij.cial, o promittente arrependido; sem direito preexistente (2) no tocante á restrictf]. 
cil1pa do outro, deve restituir a este as pren- capacid~de do menor mesmo declarado maior 
elas rec13]:>idas e inclemniS<\l-o do que tivm' • 
despendido na previsão do casamento. 

(1) Cod. Civ. Esp., pag. li. . 
(2) Ist. di Di r. Civ. ital., I • voL , § 3'77, 

(1) C. Bevilaqua. C>bs. ao Proj . Ood. Civ. 
;pag. XLIV. 

(2) E. Lehr-Dr. Civ. germ. n. 141; Br(\un7 Hegóner e Ver Hees-Dr.' Civ. ~ all. n . 305. 
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-o que, dada a identidade de ponto de vish, 
deve t ambnm fazer o leg'slador brazileiro,· 
quando huu ver de medit"r sobee o ad. 9° do 
pt·ujecto l'<wisto. Como quer que seja, p:n'ém, 
a veetlade é que o proprio legisla !or alie mão 
abre, assim, uma excepção ao principio esta-
lJelecido ( l). Mas o nos~so projecto revisto 
estabelece nes he art. 226 § 11, que não 
potlem contrahir casamento a,; mulheres 
menores de 14 annos e os homens menores 
de 16. Logo, as mulheres de 14 annos e os 
homens de 16 estão aptos para contrahit' 
casamento, ficando por esse fado emanci.-
paúos (<trt. 296 do projecto revisto), som a 
menor restricção em sua capacidade civil . 

Caeece, a meLl ver, de procednncüt esta 
ilisposição do projecto revisto . Os gt'<t veB 
interesses dos proprios contraheotes, coinci-
dem com os da f •,milh e da sociedade na 
exigencüt de uma idade mais eleYada, quer 
par,t a mulher, quer, principalmente, p ~tra 
o homem. 

Prefiro,. neste assumpto, o projecto Clovis, 
que prolube o cai!ameoto ás mulhOl'CS antes 
dos 15 annos e aos homens antes dos 18 
annos . 

Identict disposiçãJ se encontra, por exem-
plo, no Co digo Civil Italiano (art. 55) e no 
Codigo Civil Francoz (art . 144); devendo 
observar-se que notabili:::simos civilistas (2) 
comprchendem c preconisam semelhante dicl-
posição legal como garantidora da felicidade 
do l i1J', em grande P<trte dependente não só 
do desenvolvimento physico como pdncipal-
mente da maturidade physica. 

E chegam mesmo a lamentar que a puber-
da!lo legal do homem não seja fixa.d<t na 
époc.t da sua maioridade-o que, ali ts, acabct 
de estatuir o legislador allemão, como 
affi.rmoi. 

Alludindo á legislação franceza. antel'it•r, 
Baudry-Lacantinerie consigo a o í~tct.o de se 
haverem evitado as desastrosas consequcn-
cias que para a sua raça poderiam ter pro-
vindo da precocidade dos ca amentos, por 
se haverem abstido os cidadãos, na sua qmtsi 
totalidade, da celebração desses casamentos 
p1·ecoces- revelando-se com esse procedi-
mento melhor aconselhados pela n ttureza 
do quo pela lei. Não me convencem as ra-

(!) Mculenaere-Cod. Civ. All. p tg. 352-
E. Barre. Le Cod. Civ. All. ct le Coq. Civ. 
Franç.-§ 5o. 

(2) Vigié . Dr. Civ. Fra.nç. tom. 1-n. 305. 
G. Baudry Lacantinerie- Dr. Civ. tom. 1-
n. 421-T. Huc. Cod. Civ. tom . 2° § 3°,n, 25 
-Borsari-Comm. del Co(.[. Civ.-tom I• 
n. 202-Chironi.-Ist. di dir. civ ital. tom. 2° 
n. 379 lettra A. 

zõos de Dias Ferreira (3) a proposito do Cod. 
Civ . Port . (art. 1073 n. 4), que estabelece 
a p ttlJerU.ade legal p11ra os menore. de sexo 
mascul'ino, aos 14 annos, e para us de sexo 
feminino, aos 12; con tiLuindo impedimento 
ao casamento a idade anterior a esses 
limites . 

A observação da realidade da vida huma-
na corrobora a opinião dos civilistas ante-
riOl'mente citados, a qual tamhom é, entre 
outras, a de Pis:t nelli (4), o eloquente de-
fensor, na Camara. dos Deputados da Itatia, 
do }Jriocipio peevalecente no art. 55 do Ootl. 
Civil desse paiz. 

Na elabomção parlamentar dessa disposi.-
ção legal, o egregio Pisanelli , refutando a 
opinião dos or<tdores quo haviam considerado 
exa,ggerada a exigencia dos 15 aunos, para 
os meno1·es do sexo feminino e dos 18 para 
0 3 do sexo masculino-como condição essen·· 
cial à validade elo casamento, appellou 
para a opinião dominante e continuamente 
invocada na discussão, de que as leis devem 
retlect;r a conscloncia juridica da época, 
expressa pelos costumes, e indagou si eram 
factos excepcionaes, ou não, os casamentos 
do meno1·es do sexo feminino, aos 12 annos 
e os dos do sexo n;tasculino aos 14. 

A mesma perg ttnta. poderá .ser feita. aos 
adversarios do pl'incipio que preconizo. 

Isto pos to, formulo ttssim a 

Emenda 

Art. 226. Não podem contrahir casa-
mente: 

ll-As mulheres menores de quin;r,e annos 
e os hpmens menores de dezoito (tnnos. 

Art. 272. - Ne.>te artigo se estabelece a 
annullabilülado do casamento contrahido 
com iJ1fracção de c1ualquer dos ns. 9â 15 do 
<nt . 2~6. Entrehnto, é impos., ivel, em face 
d.o direito, decretar a annullação do casamen-
to quap.do for elle contrahido com infracção 
de qua.lquel' dos ns. 12 a l :S do al't. 226 . Os 
imped1rnentos previstos nestes numeros do 
art. 22.6 acham-se previstos nos ns. 9 a 12 
do art, 7 do uec. n. 181, de 24 de janeiro de 
1890. Este decreto (arts. 99, 100, 101, 102 
e 107) faz incidir em pena os inú·actores das 
citada~ disposições e a imposição da pena im-

(3) Cod. Civ. tom. 3°, pag. 32. 
(4) L. Ghirelli-11. Cod. Civ. d'Italia-

pag. lO. 
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porta a revalidação do acto. Ora, o proj.ecto Desta arte subsiste na .redacçã o do projecto 
revisto (arts. 287, 288 e 289) mantem seme- _revisto o inconveniente denunciado pelo pro-
lhantes penalidades, comminadas na legis~a·· fessor Souza Lima ( 1) na analyse que eUo 
ção aetual; logo, o projecto revisto não pôde fez do art. 72 § 3• do cit. dec. n. 181, de 
conBiderar annullavel o casamento, na espe-- 1890: • 
cie, porque o revalida. com a imposição das «No numero das mo1estias üwuraveis, 
penas comminadas. mas não transmissíveis-disse elle-esta-

Os impedimentos a que me refiro são, na riam, por exemplo, em geral as lesões 
verdade, impedimentos impedientes, na te-- organicas elo coração e grossos vasos e 
chnica do ·direito canonico, i ;to é, si1o impedi- basta lembrar a frequencia com que se 
mentos simplesmente p1·ohibitivos, que a lei tem desénvolvido de certo tempo a esta 
estabelece para que não se façam certos ca- parte este genero de aírecções, basta eon-
samentos; mas, si não ob~tanto a prolribição, siderar 0 algarismo de sua mor-ta\i:dade 
os casamentos se fctzem, esses casamentos nas estatísticas, para justificar e corro-
são validos (1) . Impediunt (ieri, faotatenént. borar estas minhas apprehensões.» . 
São prohibiti vos (de prohibere) esses impedi-
mentos, porque constituem um obstaculo Nu-tria 'O illustre professor sensatas appre-
legal á celebração do casamento ; mas não hensões sobre a extraordinaria frequencia 
teem a força nece,ssarla para annullar o ca- das acções .de annullação· de casamento, si os 
sarnento celebrado' com infracção delles. (2) conjugues se quizessem prevalecer da dispo-

Por isso, proponho a seguinte sição do art. ·n § 3o do decreto n. 181, de 

Emendf!, 

Art. 272. E' annullavel o casamentó con-
trahicl,o com infracção de qualqL1er dos ns. 9 
a ll elo art. 226. 

1890, reproduzido nesta pêtrte pelo projecto 
·reV-isto. 

Pl'OS(lguindo, .observou que no numero das 
molestias transmissíveis, porém · curaveis, 
contam-se, em grande numero, sinão em sua 
m<tior parte, as aírecções de pelle, aliás tão 
·communs ; a sarna, por exemplo, asseverou 
elle. _ 

·E concluiu que não estava de certo no es-
Art. 277.-Adoptada a modificação relativa pirita d0 legislador considera1--as erros cle 

á idade como impedimento ao cas1tmento, é :pessoas para 0 fird previsto pela lei e que as 
necessario modificar .o art. 277, onde, em rnolestías a que a lei se refere para consti-
vez de se escreve1·--a annullação do casamen-- tuil·em motivo de annullação de casamento 
to ela menor de 14 annos e do menor de 16 <levem reunir forçosam ente estas duas con-
etc, dever-Se-ha, escrever-a annullação do diçÕeS: sel'em ÜlCil.I'aVeis e traUSlUÍSS.ÍVeÍS 
casamento da rneno?" ele 15 annos e do· menor por contagio ou heralilça . 
de 1-8, etc. Attenriendo, de certo, a estas criteriosas e 

Art. 281, n. 3.- O projecto revisto repro-
duz, aqui, a dlspo;sição do art. 75 § 3° do 
decreto n. 181, de 24 ele janeiro de 1890, inter-
calando, apenas, a palavra grave depois da 
palavra molestia, a qual foi encontrar no pro-
jecto Clovis. 

Por isso, esta disposição do projecto re-
visto ficoct redigida- a assim: · 

«Art. 281. Coflside1;a-so erro essencial 
sobre a pessoa de em tro conjuge: 

1 o ••••••• ' •••••••••••••••••••••••••• 
2° ... o o ••••• o •• o •• o ••• ·~ •••• ~ o o • o •• • •• 

3°, a ignorancia de defeito physico ir-
remeclia ve1 e anterior, como a impo-
tencia, e qtublque?" molestia graV;e, ii'\-
CU?"avel ou transmissivel . » · 

(l) Monte. Dir. Eccles., vol. 2, § 936. 
(2) G. Baudry-'Lacantinerie. Dr. Civ. vol. 

I, n. 450. · _ 
Vol, II 

autorizaàas observações, o Sr. Dr. Cqe1fuo 
Rodrigues redigiu o art. ]914 § 3° de seu 
projecto a8sirn: 

« Art . ~914. Considera-se erro essen-· 
cial sobre a pessoa do outro conjugue: 

§ 1 o •••••• '· •••••••••••••••••• '• •.••••• 
§ 2.o •••••••.•••••..• •'• .•• ·: ..• ••...•• 
§ 3°, a ignorancia de defeito physico 

irremediavel e anterior, como a im_po-
tencia e qualqtler molestia incuravel e 
transmissivel por contagio ou herança. » 

Parece-me deve ser redigido como o 
a.Pt. 1914 § 3° do projecto Coelho Rodrigues 
o ·a1't •. 23 1 n. 3 elo projecto revisto e é essa , 
·portan-to, a emenda, _que proponho para 
restringir, como motivo legitimo, a espl1era 

(1} Tratado de Medicina Legal - 1° vol. 
pags. 171 e 172. 

(2) Revista de Jurisprudencia- vol. XI-
pag. 368. ' 

±8 
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do erro essencial , em prol da moralizadora 
pormanencia do vinculo conjugal. 

A approvação d~ emenda_ reclam~ a al-
teração do art. 232 do proJecto rov1sto-1"" 
aliena, in fine. 

Art. 281, n. 4, e art. 282, 2"' parte. -A 
q11estão tem sido muito discutida e a juris-
pl'nclencia reílectindo a incerteza _da _dou-
trina jurídica, acoroçoada pela dofi01enCla do 
texto legal vigente tem variado. Fui relator 
do um accordam proferido sobre o assumpto 
pela Camara Civil da Côrte de Appellação 
(l); mas reconheço a necessidade de expres-
samente consignar-se no Codigo .Civil esta 
modalidade do erro essencial para evitar 
discussões e duvidas. O prazo de lO dias, 
porém, estabelecido no art. 282, 2a pat·te 
para, em reg1•a, pedir o m::trido annulla-
ção do casamento é incoucebivel dcaute do 
intuito do legislador. Salvo força maior, não 
deve esse prazo exceder de 48 horas. · 

do preclaro mostre, Sr. Dr. Duarte de Azo 
vedo estatuiu·se que, no regimen da se. 
para(:ão, a mulher é obrigada a contri-
buir para as despezas do casal com uma 
quota proporcional ~ ,-~nelime.nto el~s ben& 
pJ·oprios, sJ outt·a nao tiver s1do estipulada, 
no respectivo contracto. 

E' evidente que não cogitou do semelh:tnte 
proporcionalida,do 0 Sr. Dr. Duarte de Azo-
vedo. 

A mulher deve, na especie, contribuir 
pttra as despezas do casal com os reodimen-
tos de seus bens em proporção de seus 1m-
veres com relação aos elo marielo. 

Assim, prescrevo o legislador portuguoz 
(1). E essa prescripção afigura-se-me prefe-
rível á do legislador allemão em que (2), 
não se estabelece relação com os haveres 
do marido, no tocapte á alluclida çontribui-
ção. Conseguintemente, no art, 347 do pro-
jecto revisto deve-se estabelecer que:-A mu-
lher é obrigada a contribuir para as des-
pezas do casal, com os rendimentos dos 
seus bens, em proporção dos seus haveres, 
com relação aos do ma1·ido, si outr~ cousa 
não tiver sido estipulada no respeC"trvo cou-
tracto. 

Art. 347 e art. 384.-No regimen da se- Essa é a emenda. 
paração dos bens, sogtmdo o projecto Clovis Isto posto, em bem da systematizaç~o dos 
(art. 325) devia a mulher contribuir para as dispasitivos legaes, é mister reprod~zu· este 
deapezas ela familia col!l um ter·ço elo~ renc!_i· · equitativo conceito da proporclOJlalldade no 
mentos de seus bens, Sl por convençao nao art. 3~4 in-fine, do quàl o prescreveu o pro-
tivesse promettido uma contribuição maior jecto ~·evisto. 
ou menor. Consoante o mesmo projecto 
(art. 361), obtida pela mulher a separação E a emenda poderá aqui ser redigida do 
do dote, devia ella contribuir para as despe- segui~te modo: 
zas do CLtS·~l e da educação da prole com os Art 1 384. A mulher quo a.~SiJJ?- . obtiver 
rendimentos dos bens dotaes e mais com um a separação do dote <leve contribUir ·para as 
terço do rendimentr> elos paraphe?·naes. H a via d.espe~as do casal e da educação da prole 
nestes dispositivos perfeita harmonia, tanto com mJ frutos dos bens dotaes o mais cum 
mais iudispensa.vel quanto é certo que os os rendimentos dos bens paraphernaes 
bens paraphernaes estão submettidos (3) ás ná prqporção de~ses bens com relação aos 
mesmas regras que os bens da mulher no re- bens de seu marido. 
gimen da separação de bens. Mas opinou o 
Sr. Dr. Duarte de Azevedo (3) pela contri-
buição proporcional aos rendimentos dos bens 
de cada um dos conjugas, quer no caso do 
art. 325, quer no do art. 361, in-fine, do 
projccto Clovis. Essa proporcionalidade foi. 
ainda este anuo, preconizada por Planiol (4). 

Pois bem, no art. 347 do projccto revisto. 
procuranclo-sc, talvez, attcndor eis observações 

Art. 407 .-Ha falta de uniformidade na 
technica do projecto revisto. 

Porq uc escreveu-se neste artigo: «Dissol-
vida a sociedade conjugal por elivorcio ami-
gavel, etc,» ~ O que se dcprchendo das dispo-
sições anteriores 6 quo o dcvorcio, na tc1'111i· 

(2) Thiry-Cours do Dr. Civ. vol. 
n. 527. 

nologií1 do projecto, distingue-se em divor-
30 cio litigioso e po?· mutuo consentimento. E', 

• pois, a seguinte. 

(1) Cod. Clv. Port.-art. 1226. 
(3) Parecer sobre o Proj. do Cod. 

Braz. do Dr. Clovis Bcvilaqua, pé\.g. 7, 
Clv. 

(4) Dr. Ciy. vol.3°n.1432. (2) Burgeliobes Gesetzbuch-art. 1427. 
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Emenda 

Dissolvida a soriedade conjugal pelo di-
vorcio por rmttuo consentimento, etc. 

Concluindo o rolatorio que me incumbiu 
a illust t·e Commissão do Instituto, da. Ordem 
dos Advogados Brazileiros, parece-me ueces-
sa:eio Sl\lientar o meu absoluto accordo 
com o projecto revisto, no tocante 1t decre-
tação da indissolubilidade do vinculo con-
jugal, aliáS, já admittida no projecto Clovis 
(art. 377). 

Nas observações (3) que precedem este 
projecto, o seu illu;tre autor demonstrou' 
com a habitual proficiencia, a utilidade do 
principio qut> estabeleceu. E, se não fora a 
manifesta incomp:ttibilidade do divorcio com 
as exigencias do nosso meio social, no mo-
mento historico em que vivemos, bastar-mo-
hia para repellil-o a negativa categorica 
que, com a eloquencia edtficante dos alga-
rismos, as estatísticas oppõem ;;í,s apregoadas 
vantagens de semelhante instituto. A Com-
missão resolverá. • 

LIMA DRUMOND. 

(3) Obs. para esclarecimento do Proj. 
Cod. Civ. Braz., pag:XLVI!. 

--·-·-----
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profunda synthese, expoz sob a locuçio ana-
Ioga «direitos pignoratícios» (2) . . 

O registro predial é , no projecto, como na 
legislação patria e nas legislações estrangei-
ras, um instrumento de publicidade da con-

Agradeço ao Instituto d11 Ordem dos Advo- stituiçfto, tranBfercncia, ou extincção dos di-
gados a honra immerecida com que me quiz reitos r eaes de garantia e de outros direito;; 
di tinguir, escolhendo-me para fazer parte reaes . 
da commissão encarregada de dar parecer Dos direitos reaes de garantia tracta o 
sobre o Pl'Ojccto do Codigu Civil Brazileiro, p1•ojecto nq titulo lH do livr segundo da 
organizado pelo insigne jurista Sr. Clovis parte especial e regula o registro predial 
B vilaqua e r e vi:;to por uma douta commis- no titulo IV do mesmo livro. Inscreve-se 
são nomeada pelo Govemo. Tendo-me sido aquelle titu lo «Direitos reaes sobre cou as 
cJnftado o exame de3te pl'Lljecto, no tocante alheias». Divide-se em doze capitulas. O ca-
«aos direitos reaes de garantia>> e ao «re- pitulo I en11mera estes direitos, á frente elos 
gistro predial», venho communicar ao In ti- · quae domina o de peopriedado. Os- capi~u
tuto o resultado do meu trabalho. lo' li a 1 V occupam- 'e dos dil'eito reaes 

E' um estudo rapidamente delineado c que 'Ob~·e causa' alheias, com existcncia princi-
apezar da solicitude com que a elle me de· pal. ou do- ~ireitos reaes de uso ou goso na 
diquei, não deixará de ter, sem duviJa, mui- cousa alheia, a aber: a emphyteu"e, a su-
to:; defeitos, p ~ra os quae . de -Je já, peç{) a. perficie. as servidões prediaes, o uso feucto, 
indulgencia. dos meu , illu. tre' co !legas. o usu. a hablta.ção e os legados de prestações 

e alimentJ::; consicrnalo expressamente no 
Pela expre são generica direitos reaes de immovel. os c.apitulos IX a XU são coma-

garantia, designa exactamente o projecto, geadas aos dieeitos reaes de garantia. O ti-
di.reiLos rea.es que teem pot' fim assegurar o tulJ xm re tringe-se ao registt•o predial. 
cumprimento du uma. obrigação, .isw é. o No projec~o do Sr . Clovis Bevilaqua (3) o 
penhor, a anticbrese e a hypotbcca. Esta ex- titulo m do livro H da parte especial com-
pressão, nova em nossa te1·minologia jut'i- prehonde, em vez rle doze, onze C<1pitulo ·. 
dica, já foi publicada. pelo juri:consulto iLa.· 0 ·capitulo Xf, intitulado «Da hypotheca», e 
li<tno Chironi á Slla notavel construcção do3 
mencionados di!'eitos (L) que um juriscon-
sulto nacional, Sr. La.fayette, em luminosa e 

(I) Chironi, Inst·itu::ioni cli di?"itto civili ita-
licmo, 1888, l paete e. pecial. cap. Vlll ; 
T1·atato dei pnvilegi, rletle ipotheche e del 
pegno, 1894, 1, 1901, li. 

(2) Lall\yette, Di1·eito das causas, eg. ed., 
parte terceira . 

(3) O exerp.plar deste projecto con ultado 
por mim é J~ edição da. Imprensa racional, 
Rio de Janeiro, 1900, to vol. in-8. 0 Ha outra. 
edição do supplomento do Diario Official, 
n. 127, llc 13 do maio daquolle a.nno. 
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ao qual corr•3Sponde o XII do projecto re-
visto (4), foi o que soffreu, na revisão, mo· 
dificaçõt>s mais importantes . Deste outro 
capitulo constam as seg11intes a;cldições: o 
art. 953, o n. 5 elo art . 954, o alínea 2 do 
a-rt. 957, o art . 961, o art. 975, o n. 7 do 
art. 995, e ainda a secção V «Hypotheca de 
estrada de ferro» . Apresentam, além disto, 
alterações capitaes o § 2° do art. 976, o 
art. 9-79 e o art. 983 . Emfim, elo mesmo ca-
pitulo se eliminou a materia da .·ecção III 
do capitulo IX do projecto primitivo, «Da& 
letras hypothecarias de cretlito e de divi-
da». Quanto ao registro predial, a redacçho 
do titulo que lhe diz respeito é, . nos dous 
projectos, mais ·ou menos, a mesma .. 

Sobre os dil'eitos reaes de garantia mui 
varas prescripções offe1·ocell;l as Ordenações 
db l~eino, de onde copiosamente deriva o 
direito civil brazileiro. Dessa legislação, já 
tres vezes secular, que nos lég'ou a metro-
polc, é subsidiaria o direito roma110, quanto 
ao penhor, á antichrese e á hypotneca, no-
tando-se, i)Orém, que o direito· romano não 
proclamou o principio ela especial idade da 
hypo theca , nem conheceu o da publicidade 
por via do registro predial. As . .im, as fontes 
dos capitulas IX a Xll do titulo III e do ti-
tulo IV do livro II precitados são: primeira-
mente, .o direito civil patrio, oriundo do an-
tigo direito civil portuguez, impregnado de 
romanismo ; em segundo lagar, a legislação 
estrangeira moderna e a doutrina dos juris-
consultos. . 

A' vista dos preciosos e.lementos que sub-
ministravam estas fontes, bem podia ter 
tido maior desenvolvimento a contextura 
dos direitos reaes de garantia e elo registro 

. predial. · 
A este respeito, o projecto passa, mais de 

uma vez, em silencio disposiçj'íes vigentes 
da legislação patria, algumas dellas já in-
corporadas ao nosso direito tradicional de 
onde não havia motivos para as eliminar. 
A sua construcção da hypotheca, sobretudo, 
parece .. me deficiente, 

Além de ter mutilado, ·não sei porque, o 
adeantado systema hypothecario que con-
quistamos, alterou-lhe o projecto o caracter 
jurídico e o econumico, pondo -lhe í.'estricções 

. que nada favorecem o cl'edito territorial. 

dos novos codigos extrangeiros, nomeada-
mente elo Codigo Civil Allemão, quo, na 
phrase dP Raul de la Grasserie, «é o mo-
numento legislativo, não só o mais re-, 
cente, mas tamben1 o mais importante dg 
direito contemporaneo, e que fórma o centro 
ao redor do qual deverão gravitar neces-
sariamentP os proximos codigos ». (5) 

Considerando sob o aspecto da ordem a 
distribuição dos assumptos do projecto sub-
mettielos á minha apreciação, eu, longe de 
pensar, com alguns jurisconsultos, que não 
é necessario, nem atê ut~l, que um codígo 
tenha plano scientiflco e fa~·a exposição me-
thodica das materias (6) entendo, com os 
jmisconsultos, muito mais numerosos, de 
outra escola, que não pócle um codigo pre-
sc.ündir de classificação systematica. (7) 

E' certo que os sectarios de tal classifica-
ção div~rgem acerca do lagar que nella 
deve ser assignado a certas categorias jurí-
dicas fundamontaes, ·dando uns a prioridade 
ao direito das obrigações, outros ao direito 
das causas, e ainda outros ao direito de fa· 
mil ia (8) . Este desaccordo, que natural-
mente passou do campo da theoria para o 
da lei, se l'\6flecte nos mesmos codigos civis 
recentemente promulgados, o da Allemauha, 
a quê ha pouco me referi, e o Japão. (9) 
Na parte especial daquelle codigo, o direito 
das obrigações precede ao direito das cau-
sas , conforme o ensino das universidades 
allemãs, ao passo que a parte ·especial do 
Codigo do Japão observa a ordem inverstt. 

No tocante ao nos.;so paiz, dos dous ulti-
mas projectos de Codigo Civil, o do Sr. Coe-
\ho Rodrigues (10) começa a parte especial 

( 5 ) Code civil all. et loi d'introduction 
promulgues le 18 aú.Í!t 1896, pour entrer en 
vigueur le 1 janvier· 1900, trad. de Raoul de 
la Grasserie, seg. ed. 1901, lntrod., p. 
XXVIII. 

( 6 ) Planiol, Tmite E'tementaire de D1·oit 
Civil, 1900, I, n. 84, e not. I ao n. 132. 

( 7 ) Ihering-, L' Esprit du Droit Romain, 
trad. de O. Meule'naere, 1888, I, § 3" pags. 36 
e s., IH : § 43, p. 22, 23-CJmbali, La Nuova 
Fc~se del Di?·itto Civile. 1895, ns. 3 e 4 . 

( 8 ) Carlos de Carvalho, Di1·eito Civil Bra-
zileiro Recop•:lado, 1899, Introd. li, p. X a 
X VIII.-:- Clovis Bevilaqua, Projecto de Co-

- digo Civil, Observações pr,eliminares, IV, p. 
(4) Do projec to revisto pela commissão do XXVIII a XXXII. 

Por outro lado, eHe cle:ixou, srcJ me não en-
gano, de tirar todo o proveito dos subsidias 

Governo íizoram .. se tres edições na Imprensa 
Nacional, duas em 1900, l vol. in .. 4o, e a tel'-
ceira em 1901, I vol. in .. 8o, a qual contem 
um arti-go addicional, o. art. 961, que não 
consta das antecedentes. E' desta ultima 
edição o exemplar de que me servi. 

( 9 ) Code Civit de l'Empi1·e du Japon li-vres 
I, II III, promulgues le 28 Jloút 1896, tra-
ducção de Montono et Tonii, 1898. 

(lO) Este proje.cto é datado do ll de janeiro. 
de 1893. 
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pelo direito das obrigações, ao qual _se sue-
cede o direito das cJusas; mas, o :proJecto do 
Sr . Clovis Bevilaqua inicia aquella parte 
pelos direitos de fai::tiLia, dando tambem ao 
àJreito das co usas o 1mmed1ato logat'. 

Os pareceres emittidos ac.erca do primeiro 
destes projecto , tanto pela Commissão extra-
pn.rlamentar (11), como pela Comnüssão do 
Sanado (12). manifest:.wam unanimes o seu 
dissentimento, pu;mmdo pela prccedencia 
do dit•cit:_) elas causas. Entretanto, a Commis-
são revisora do projecto elo Sr . Bevilaqua 
manteve, sem U.i~crepancia, o methodo adop-
pta,do por olle. · 

Ap nas, qurtnto a este methodo, se opinou, 
em um auctorizado parecer, que o direito das 
causa' devia ter a prloriedade. (13) 

l•;m face de tão r levante o prolongada 
controversia, da quD.l não logrou ail~da sahir 
victoriosa nmD. opinião decisiva, claro é que 
11 Ko tevo olução, até agora, nem será, tal-
vez, r solvida tão cedo, a questão da ordem 
que convem seguie na, estructnra da parte 
especial de mu Codigo Civil (14). · 

Mn.s, ahstrahindo desta questão, estranha 
a,o meu fim, 6 de ob. c·l'var quo a classifica-
ção dos direitos reaes de &arantia e do re-
l!istt·o predial no livro li ua parte especial 
do projocto, obedece â' rel:l.ções de <1llinidade 
quo ligam est institutos aos demais ahi 
contemplados, formando todos um conjuncto 
h a l'monico. 

O sobredito livrD que so intitul<1 <<Dil•eito 
da· cousa.s "• pal'tindo tla posse, vista a sua 
02tt'eito, conn xão com a pl'opriedade, trata 
snccessivamente destG direito real, o mais 
completo de todo', c dos outeos direitos reo,es 
c.on.·idorados cOTt10 desmembramentos da pro· 
pl'icdallo. 

A ch•!lSl.fico.cão asslm feih, 'emoUumte á. 
do livro II do ~odigo Civil Allmnão, ê, como 
n. l'C'1•oito de ta notou o predito juri~cousu.lto 
11-nont de l::t Grc\sstwie, mais logica do qun a 
rlo livro IH do Codi,o 01 vil Francez onde, 
soh a Pi.."-rl'aJJho "Dos dtversos motlo' do ad-
quiri!• a. prllpried:\dt' ')• so compr~hondmn os 
divor os modos de adquiri!• uma obl'i.gação e 
se coo.fuud.mu, Jlül'tanto, os dh•aitos reaes e 
os dir itos :pe.ssoaes. (1;)) 

Tii,o m!.'hhodico, p vêm nl\o é o _projfl.ct.o no. 
àis~ribuiç.1.o dn' rtispo ições ttcerca. dos rli-

(ll) I l1.l'OCGl' do ''7 d jnUlO ele l lJ3. 
(12) Par 'Ol' do 10 de o.gosto do l 96. 
(1:'1) PM'MOl' do 1', Duarte do Azevedo 

, o ll'! o pl'ojocto do S1'. CloYis Bovüaqua, 
HHJLl. 

(H) V. lmb_.li, op, cil., IL 2''7. 
( lf) Coti. Civ. n,U. clt. Introductim, pags. 

;VU1 XIX. 

reitos r eaes de gar antia e do registro pre~ 
dial, pois, deixa de collocar algumas dellas 
no lagar adeqnado, exig ido pela filiação das 
idéas. 
. Na exposição daquelles institutos, o pro-
jacto evita a falta em que, á imitação do di-
r eito de Justioiano, teem, depois delle, ca-
hido muitos codigos, envolvendo a.s noçõ.es 
abs"tr<l.ctas da tl1eoria com o mandamento d<1 
lei, positivo de sua natureza . 

Essa exposição é, com e:ffeito, pratica, e 
não doutrinar~a, merito que o Codigo Civil 
Allemão pos~rue em gráo superior. 

A terminologia do projecto reJativa aos 
direitos reaes-de garantia e ao regis-tro Jll'e-
dial ajusta-se á da legisl<1ção contemporanea, 
salvo algumas locuções. 

De certo, essa terminologia não está, em 
get•al, nem podia estar, ao alcance da com-
prehensão do· povo, embora q. elle seja des-
tin<1do um codigo. As concepções peculiares 
do direito Pl'ecisam traduzir-se em expres-
sões technicn,s, cuja significação escapará, 
commummente, a quem não fôr iniciado na 
scioncia, alem de que a. linguagem legislat iva 
não :póde, multas vezes, deixar de ter sentido 
diverso da accepção vulgar . 

Por isso, escreveu Ihering : 
· <<O ardor com que se teem <tlguns em-

penhado em combt\ter <1 torminoloo-ia ju-
ridipa, e o desejo que teem manifestado do 
ver I a. jul'i"prudencia. servir-se, o mais pos·· 
sivel, das expres ões. da vida ordinarin., com 
o intuito de facilitar aos homens do mundo 
a intclligenoü1 do direito, repousa,m em 
pi.e4osa illusão>' (16). Tal conceito é. con·· 
fi.J·~ado pelo exemplo do Codigo Oivil de 
MoJttenegro, denominado « Codigo Ger~ dos 
Ben~» (17) o unico, supponho, até hoje orga-
ni (Ido com aquclle intuLto. Apezar das e..'-
plicações, definições e disposjçõe;; comple-
molfta.rc'S da na parte final, que até a.caba. 
por ma:tima' e brocardo , duvido que mui· 
tos !lO" sotlS artig s :pos a.m ser colUP1'eJum-
d.id~s do poYo pn.ea. q nenl foi feito. 

1 

DIREITO' REAES DE. GAR..A.NTlà. 

o systom-<.t do :projecto, como no dOi 
od(gos modernos, os ben' do devedor .s<io a 

gc\r;mtia. comnnnn dos seu" oredores, que 
"oboo o preço destes ben' teem todos um 
--.-

(16} lhering, op. cii ,, m, §-43, not. 
(17) Cada gtl!tt1ral de· 7iüm · pou;· ln Pl·il<ci-

pau{tl do Mf)ltlâHdfp·o, de 1~ 8, tra.d.. de Ro· 
dolli'll Dares tu ·h Albert Riviére l8!:l2, 
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direito igual, quando entre si não ha causa 
legitima de lJreferencia (18). 

Além desta garantia geral de pagamento, 
o projecto, á semelhança dos alludidos co-
digos, reconhece garantias especiaes, que 
costumam dividir--se em duas categorias: as 
garantias pessoaos, comp~·eh1mdonc].o a fiança 
(19), e as garaliltias reaes, que são, ou mo·· 
veis--peuhor.. ou imrnoveis-antichrcse e 
hypotheca (20). 

Na categoria das garantias reaes inclue 
o projecto, com o nome de « penhor legal », 
o «direito de retenção>> creado por lei, com·· 
quanto os~e direito não confira o de << se·· 
quela.», mas sómente o de <<pref'erencia» (21). 

O· privilegias, que tambem representam 
g<n·autias ospeciaes, não se consideram pela 
nossa legislação, com differonça de outras, 
(22) onus ou direitos .reaes. São simples di-
reitos possoaes, que constituem uma das 
caus:.ts legitimas de preferencia,mas não dão 
o direito de sequela (23) . 

Na capitulo IX. do titu:lo Ili do liv·ro II da 
parte especial, l'eune o projecto varias diS·· 
posições concernentes a.os direitos reaes de 
garantia-arts. 889 a 906. Daqui resulta 
uma combinação analoga á que faz o Codi,go 
Civil Hespanhol, englobando em um só ca-
pitulo algumas reg)'as particulares ao pe-
nhor e á hypotlleca (24). 

Segundo o art. 889, a cousa dad<t em pe-
nhor, antichrosc, ou hypotheca fica sujeita 

por vinculo real ao cumprimento da obri-
gação a qno serve de segurança (24 a) . 
Deste pr.inclpio implicitamente resultam 03 
caracteres communs ao penhor, á antichrcse 
e á hypotheca: são direHos rP[l.CS,accessorios 
e indiviziveis, os quacs formam a garantia 
em 'quo consiste a essencia. destes direitos o 
que os dUJ:'crença dos outros dieoitos rcaos, 
os de uso ou gozo na causa alheia. 

O art. 890 estende <).OS contractos do ga-
rantia real as segtlintes condições intrín-
secas, estabelecidas a respeito da hypotheca, 
pelo direito patrio. (25) 

J.o Que só pódo constituir penhor, anti-
chrese ou hypotheca quem tem a capacidade 
ele alienar, (26) suben·tenclendo--so que tem 
igualmente o dom.inio :na causa sobre quo 
recahe a gara,ntia,-roquisito ostc expresso 
em alguns codigos, (27)-pois a faculdade 
de alienar é um attributo do dieeito de pro-
priedade. 

2. 0 Qhle sómente ~ão susceptíveis de pe-
nhor, antichre11e ou hypothcca as cousas 
alicnaveis, ou que estão no commercio, (28), 

Relatiyaroente ao alludido requisito do 
domínio, entendel)l alguns interpretes da 
legislação estrangeira, de accordo com o 
direito romano, que a hypotheca se rati .. 

(24 a) Cod. civ. fr., art. 2.1 14, al. I-
God. civ. holl., art. 1.208.-L. bo!ga de 16 
de dozombro de W51, art. 41, ai. I.-Cod. 

. civ. i\., art. 1.974, al. I.-CoiL civ.hcsp., 
. (18). ProJ., art. 1. 848, 1.881,) .88.2.-Cod, ·art. 1.876.-Cod. civ. port., arts. 888 e 

ctv. fr., a1·t. 2.0n, 2.093,--:--Cod. cw. holl, 892 .-Cod. gera l dos bons de Montcnogro, 
ar;t. 1.177 c 1.178:-Cod: CJ.V, 1t., art.l.948 arts. 862, 865.-Cod. civ. all., art. 1.113. 
e 1.949.-Cod. c1v. chll., art. 2.465 e -Cod. civ. do Japão, a1't. 369.-Cocl. civ. 
2.469. chil., art. 2 .407.-0od. civ.lirug.,art.2.296. 

"(19) Proj., art. l.765cs. -Cod. civ. arg., art. 3.108. 
(20) Chironi, Tratt. dei p1·iv., delle ipot. e (25) L. :o. 1.237, de 1864, art. 2°, § 4°.-

del pegno, I, n. 1-3, 1!. n. 3. - .Baudry La·· Doc. n. 3.453, de 1865, al''G. 124.-Dec·. 
c:l.ntinerie ct de Loynes, Du nantissement, n. 129 A, do !890, art. 2o, § 4.o-Dec . n. 370 
des privileges et hypotheques et ele l'expropha- do 1890, art. 119, al. 1 e 2. 
tion (onee, 1899, I, n.l-4. -Ch. Bct'tdaat, 1 Cou?"S dedr. civ. fr., Les su?·étés personelles (26) Cod. civ. fr., art. 2 .124.-0oc. civ. 

1oll., art. l.2l4. -L. belga de 16 do cle-et reeUes, 1900, I, n. 15-25: 1 d 1851 t 73 C l · · Jj. zom)ro c , ar . .- oc. c1v. r.., 
(21) Proj., art. 916 c s.-C<trh~s de Ca.r- art. 1.974.-Cod. civ. hesp., art. 1.857, 

valho, op. cit., art. 40i, Il, 1;>.-Visc. de 3o.-Cod. civ. port., art. 894.-Cod. civ. 
O.u•ro Preto, Credito '11UiJvel peZo penhor e o chil., art. 2.414, al. I.-Cod. civ. urug., 
biZhe'IJe ele mercadodas, 1898, ns. 60e 62. art. 2.301, al. r.- Cod. civ. arg., art. 

(22) Cod. civ. f1·., art. 2.166. 3.119. 
(23) Proj., arts.l.882, l.885.-L.n.l.237, (27) Cod. civ. hosp, art. 1.857, 2°.-

de 24 de setembro de 1864, art. 5.-Docr. Cocl. civ. chil., art. 2.4~8.-Cod. civ. a1•g., 
n. 3.543, ele 26 de abril dcl865, art.ll2.- art. 3.119. 
Doer. n. 169 A, de l9 de janeiro do 1890, (28) Proj., ari;. üô.-Cocl. civ. fr., art. 
art. 5".-f,lccr. n. 370, do 2 de maio de 2.1 18, al. 1.-Co:l. oiv. holl. , al't. l.2lU.-
1890, arts. 109 c 110. L. belga de 16 do dezembro do 1851! art. •15. 

(.2<1) Cod. civ. hes.p., liv. IV, tlt. XV, -Cod. civ. H., art. 1.967.- Cocl. c1v,Jw-sp., 
cap. I. art . 1.864.- Cocl. civ. port., art. 88"9 , a1, t. 
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fica em virtude do domioio posterior adqui-
ri<lo pelo devouol' sobt'e os bens que lho 
não pertenciam, no acto constitutivo da 
(l'arantia r eal (:ê9) ; outros o contrario sus · 
t entam, C11ndados em que é nul l<1 ab:>oluta-
monte a hypotheea de bens futuros. (29 a) 
Tendo accei.to a doutrina elo. primeiros, a 
no.'~a 1 gi lctção preceitua que o dominio 
suporveniente revalida. o penhor agrícola 
o a hypothoea , em. boa f~ contrahid~s pelas 
pessoas que, com JUSto tltulo, possumm os 
b n empenhado ou hypothecaclos. (3 J) A 
respeito do tae~ disposições é omisso o pro·· 
jocto. Ello, porém, deveria .. penso eu,_ re .. 
produzil .. a , mantendo o d1re1to :patno, e 
ni "to seria., até, coherento com o seu sys-
toma, poi no art . 720 attribue cffcito re .. 
troa.cUvo ao domínio superven1ento, no caso 
do t ratli "ilo feita por quem não é proprie-
ta.l'io. 

Do termin a o ar·t. 891 que : «A cousct com-
mum a di versos ni'io pócle sor dada om ga-
rantin. real, sem consentimento de todos, 
mtts pôde carta nm dar individualmente a 
ptwt quo nella. tiver, se for divisivel, e só a 
r espeito ele tn. nb:>istid a g<trantia.» . 

!Na di p i .ã.o genC1'a lisa uma regra, 
tamu m prc cripta, quanto á hypotlt ca., 
pelo nosso dü·elto . (31) A 'll<1. redacçãQ , com-
ttlllo, ob·cura, e ambigu;t. 

o-pt•oprietario, seO'undo <t t hooria, tem 
mt oH 'a indivisa di r Ho <1. uma « part 
id l1. l >), on que r pr eot::t. em. ab~tea.cto a. 
porçfi.o qu na cou a lho ci\b ·ia, se fosso 
rlividld<t. E t1t part ind torminada pódo 'er 
obj c·to Ll ga.ntntüt real, oon ' olidttndo- o, 

(29) Mm•lin Rt.lcw~U alplwllet . das gu,,•stion' 
d dl'oit, 4" ud., n. HypaUu!gtUJ § IV bis, VI. 
- Troplonn· De· Pi·ivileg • et d;;.s lt!fpol ildques. 
5(\ nd ., II n. r- ".-Gnilloa.rd, 1'raiU des 
1 ti ifég<JS ut ddS ltyp:Jilteqwr, l i. ll, ll. Çl3g. 
- I uiol, op. cit.. II. n. '>.i.s''1. - Lafayattc 
op. cil .. § '>~ô. ".-Didhuo da Yoiga, D i.n •ito 
hypolhe tn·io, l 99, n. 66-6-. 

( n tt) .\..ulwy d Rau, ow-- d.; d1·. ci . 
{1·., .[1.\ ut, lli, § "'65, t! .-Ll\ll1'Ull t , Prin-
cipv.· rl tJ dr. ci·IJ . (rançais, 2" od. XXX n..lil. 
-Baudl'J' Ln. tmtiu rio ct de L•.J. rno-,op. cit., 

rr, u. t.so5. 
:iO) L. 11. 1. 1 :17, de l ô I. ~wt. ·o, § ()o. 

-Dnc. n. . ~U53, d 1 'lY art. 126.-Do . 
n. D.o4,~, d ~3 <lo ja.noil·o do 18 li, <tl't. 110. 
Duo. n. I' 9 A tio lc90, Mt. 2". § ô•.-
D e. n. ··-n. dt 1so , at' .". l"l , 3li . 

(:L L. 11 . l.~:l7 . Ll l8G l. n,rt. 4.•, ~c".
D _ 1\. :1.4..33, de lclt)o <wt. ··~ ·). -0 _ 
n. t· ü A, d 1 90, m.·t. 4°, s 8°.-D . n . "70, 
d 18\Jtl M'G, -)19. 

tornando-se elfectiva, se feita. a divisão, ó 
aquinhoada ao condomioo. (:12) 

Neste seui;ido autorisctm diversos codigos 
a lJ.ypotheca de uma Jntcção do immovol 
pelo proprietario pro incliviso. (33) 

A nos, a legislação hypothecaria, porém, 
seguindo a legislação portugoeza, da qu;tl 
directamente emana quanto a, este ponto, (34) 
só permitte a hypotheca de uma parte do 
immovel commum, quando· for es te divisível 
mitnifestamente, (35) ou, por outra, quando, 
como o explica o Sr. Carlos de Cai',valho, 
caçla parte póde formar um todo distincto o 
independente,· ou quando, tratando-se de 
construcção sobro o ~olo, a decomposição ou 
divisão não destróe a idéa d-1 todo, no sen-
tido de não serem as partes identica.s entl'e 
si e com o todo. (36) 

Assim entendido, o conceito da divisibili- · 
dacle da cousa se conforma com o principio 
d<L especialidade ela garantia real, e nii.o ha, 
portanto, razão pua se impugnar, no sop-
posto de que é impMticavel, a hypotheca de 
uma parte da cousa indivisa. (37) 

Parece, pois, que o art. 891, que se liga 
ao art-. 730, segundo o qual a divisão entre 
condominos não é translativa de proprie-
dade, mas sómente declarativa, exprimiria 
com tod<t a exacção o e&pirito da legislação 
patria., sendo as im redigido : rão póde a 
cousa commum ser dada em garantia real, 
I __ 

(32) Clüroni, op. cit.,II, n. 116 e s . 
(33) Cod. civ. holl., art. 1.212. - Cod. 

civ . it.,artr679.-Cod. civ.hesp., art.399. 
-Ood. geral dos bens de .1\•Iontenegeo, arti-
gos 103 32.-Cod. civ . a.ll., arts. 7,17 o 
1.114.-Cod. civ. chil., art. 2.417.-Cod. 
civ . urug . , art . 2.304. - Cod . civ. arg., 
aet _ 3.193 e 3 .194. 

(34) L. hypothecaria portogueza, do 1° de 
julho de l '63, éU't . 107.-Cod. civ. portu-
guez, art .. 915 .-Di[l,S Feneira, Gocligo civil 
port-ugue.-.; alliwlado, 1 71, li, ao art. 915, 
pit . 

(35) Proj. , arts. 66 e 67 . 
36) Carla ele Oat•valh , op. cit . arts. 3 7 

~ 745, §§ l e 9 --~\.. Yiso do Ministerio da 
~ uiltiça, de 14 de ' tembro de 1 6~ .-Des, 
ptwho de lO de jnllw de 1 80, n o Dil·eito, 
'txm, p, 503 s.-.. \ccordam da R.elaçi'io do 
~ü1.ra.nhúo, do '">7 de s tembro de l 'l, con-
fi rmado pelo a.ccordmu da m ma Rela.çã.o de 
:1)1 de março d 1 ' '9 , no Direito, _'XIX., 
p . 514-51 ' .- corda.m da antiga Relação 
t'l.n Côl't(' d 7 d <1"'0'to de l "'', no Dii•IJito ,-xrr p. 252 s. - ontra, Ln.fayette, op. 
rit. § 219, u. Ili c not. 

(3'1) Y. Didbn.o da. Y iga op . cit., n. 17-.?, 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 145 

na totalidade, sem consentimento de todos as de outt•os co-herdelt'os, terá contp. cada 
os co-proprletarios; mas, se for manife;ta- um delles regres30 pro 1·ata. (42) 
mente divisível, . cada um póde conceder a Mencionam alguns codigos esta outra con· 
garantia sobre a sua parte, e a efficacia dest@ seq.uencla da indivisibilidade do penhor e da 
contt·act() dependerá do resultaria da di- hypotheca, e que mereceria tambem ser 
visão. exarada no projecto : O herdeiro elo credor 

Os arts. 892 e 904, que, pela analogia do ClliB r;;ceber a sua quota da divida não po-
sou objecto, são connexos, especificam duas clerá r;;stituir o penhor, nem fazer ctmcellar 
consequencias da in di visibilidade dos direitos a hypotheca, com prejuizo de outr.os coher-
reaes d0 garantia, em virtude da qual sub- deiros que não tiverem ainda sido pagos (43). 
siste o onus, por inteiro, sobre os bens vln- Da indivisibilidade da hypotheca o nosso 
culados, sobre cada um e sobre cu.da porção direito hypothecario deduz ainda duas canse-
desses bem. (38) Referem-se estas consequen- qucnci~s, ati.ine.n~es ao lmmovel dado el?-
cias ao credito craru.ntido. garantta. Convtrta q_ue fossem estas applt-

" . _ cadas pelo proJecto, nao soá hypotheca, mas 
· (/onforme o art._892, qt~e dtspo.e .sobre a tambe::n ao penhor, pela secruinte fórma: 

pr1me1ra, a soluçao par~ tal da dt Vlda pelo. 1. o Ainda que uma obt!'igação tenha sido 
devedor não opét'a a reducção proporcional garant ida por p::mhor ou hypotheca de va-
da garantia, mas ·a cou~a onerada contlnüa rios 1Jens, e o valor de um só baste para sol· 
to::la sujeita ao p:tgamento da parcella ainda ver a U.ivida, a garantia não pódo reduzir~ 
não exUncta da divida, (39) salvo resteicção se a esse bem, sa lvo querendo o credor (44). 
estip,ulada no tituLo do contracto, (40) vis to 2.o Hwondo mais de um penhor ou de uma 
que a indivisibilidade não é da essoncia da hypotheca sobre a mesma causa, e reaiizau-
garantia, antes decretada pela lei no inter- do-so 0 pagamento de qualquer das dividas 
esse do credor. · garant;das, fica ás restantes sujeita a co usa, 

-A segunda co·nsequencia é fol'mulada no integralmente c em caclc~ uma ' d'a,~ 'suas 
art. 904. O herdeiro do devedor, ainda que par te.> (45). · 
pague a porção que lhe cabe na divida ga.- O fim pi•oximo do 'penhol' e da hypothecà é 
ranticla por penhor, ou hypotheca, está, a garant ia, inhercnte ao vinculo real, do 
peh~ totu.lidade, sujeito, como o terceiro de- pagamento da divilla pelo valor c:mtido na 
tentor; á excussão da · co usa onerada, em- causa onerada; mas o fim remoto c ultimo 
quanto a divid 'l. não for completamente é a execução, mediante a qu:J.l se obtem a-
solvida. (41) E se, além da sua quota, pagar alienação desse vâlor ( 46 ). · · 

O cred'lr pignoraticio e o hy'pothecario 
teem, pois, o dire ito de seguir, em po'der do 

(38) L. n. 1.237. de 1864, art. lO, al. 1.-
Dacr . n. 3 .453, de 18fi5, art. 239. -Decr. 
n. 120 A, de 1890, art. 10.-Dec:. n. 370, 
de 1890, art. 216.-Cod. civ·. fl•., art. 2.083, 
al. 1, 2.0:10, 2.'114, al. 2.-Cod. civ. holl., 
ad . • l.209.~Cod. civ. l't., art. 1.889, al. I. 
1.96<1, al. 2. -Cod. civ. port., art. 893.-Cod. 
civ. hesp., art. 1. 860, al. 1.-Cod: geral elos 
bens de Montenegro, art. 211.-Cod. civ. 
chil., art. 2.408.-Cod. civ. urug., art. 2.310. 
-Coei. civ. arg., art. 3.112. 

(39) Cocl. civ. ft•., art. 2.082, al. I e 2.090. 
-Cod. civ. -holl., al't. 1.205.-C'od. civ. 'it., 
art. 1.888, al. 1.-Cori. ci.v. hesp ., art. 1860, 
al. 2.-Cocl. civ. port., ad. 870. 

( 40) Só no titulo do contracto, e não na 
quitação, como accrescenta o ·artigo .-Cod. 
civ. porL, art. 893. . ' 

(41) Decr. n. 3.453, do 1865, art. 239, § 2. 0 

-Decr. n. 370, de 1890, art. 217, § 2. 0 -Cod. 
civ. fr., art. 2.083, a.l. 2, 2.090.-Cod. civ .-
holl., art. 1 .. 206, al. 2.- Coei. civ. lt., 
art. 1.889, ai. 2.-Cod. civ. hesp., artigo 
1.860, aL. 2.-Cod. clv. chil. ,art. 2.405.-
Cod. civ; át'g.; art. 3.188. 

Yol. U 

terceiro detentor, os bens . que garantem a 

('12) Corrêa ~elles, Dig. port., IH, artigo 
1.305.-Cod .' civ. fr., ad. 1. 221-Cod. civ. 
holl.. arL 1. 336 .-Cod. civ. it., art .-. 1.205. 
-Cod. civ. port., art. 731. 

('!3) Cod. clv. fr., art . 2.083, ~1. 3, , 
2.090.-Cod. civ. holl., art. 1.206, al. 3. 
-Cod. civ. it., art. 1.889, a l .' 3.-Cod. 
civ. hesp., art. 1. 860, al. 3.-Cod: civ. 
chil., art. 2.405 . ..:_Cod. civ. arg-., artigõ 
3.188. . . 

(44)Decr. n. 3453, de 1865, a1•t. 240, 
§ 1. 0 -Decr. n. 370, do 1890, art. 217, § 1.0 

-Cod. civ. port., art. 914.-Cod. ge1·al 
dos bens de Montenegro, art. 205. al. 2.-
Cocl. oi v. all., aets. 11 32 e 1222.-Cod. civ. 
a1"g., art. 31 13.' · 

( 45) L. n . 1237, de 1864, arL 4°, § 7. 0
-

Docr. n. 3453, de 1865, art : 2<11 . .-Dect'. 
n .. 169 A, de 1890, art. 4°, § 7°.~Decr. 
n. 370, de 1890, art. 218. 

(46) Chironi, op. cit., I, n. 48 e"s., -rr, 
n. 372, c s. 

10 
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divida, o de excutil-os . ( 47 ), assim como o 
direito de pagar-se precipuamente com o 
preço resultante da liquidação dos mes :110S 
Jjens ( 4.7 a ) subordinado, porém, o exercício 
de taes direitos, quanto á hypotheca, á prio-
ridade de inscripção ( 47 b), 

E' o que preccittm o a1·t. 903, que assim 
põe em relevo o direito de seque1a c o de 
prefcrencia, os dous efi'eitos capitaes, pro-
p'rios do penhor e da hypotheca . 

No sys~ema do projecto, bem se vê, não 
só os immoveis, mas tambem os moveis, são 
como no direito patrio, susceptíveis de se-
quela ( 48 ), a qual é, alias, negada aos mo-
veis por algumas legislações estrangeiras 
( 48 Çt ). Por oxcepção, todavia, a nossa hy-
pothec::t judici::trif~ dá o direito ele sequela, 
mas não o de preferoncü~ ( 48 b ) • 
' o uireitó de retenção ou o direito que 

tem o credor de conservar a posse da causa 
a~é o seu integral pagamento, é um efi'eito, 

( 47) L. n. 1237, de 1864, al't. 10, § 1. 0 -

Decr. n. 3453, de 1 86~ , art. 309.- Dccr. 
n. 169 A, de 18!:!0, art. 10, § I.• - Decr. 
n. 370, de 1890, art. 271, § 1.0 - Cod. civ. 
í'r ., art. 2114, al. 3.- Cod. civ. holl., art . 
1209, al 2.- L. belga de 16 de dezembro 
de 1851,ar t. 41, al. 3 .- Cod. geral dos bens 
do Montenegro, art. 209.-Cod. civ. it., 
art. 1964, al. 3•.- Cod. civ. port., art. 8\:12. 
- Cod. civ. chil., art. 2428, al. I. 

( 47 a) L. n. 1237, de 1864, art. 5.•-Decr. 
n. 3453, üe 1865, arts . 243 e 244 . -Decr . 
n. 169 A, de 1890, art . 5.0 - Doer. n. 370, de 
1890, arts. 220 e 221.- Cod. civ . Ú'., art. 
2094 .-Cod. civ. holl., art. 1179.- L. belga 
de 16 de dezembro de 1851, art . 9.•- Cod. 
civ. it., art. 1950.- Cod. civ. port ., art. 
1005. - Cod. civ. do Japão, art . 369, al. 1. • 
- Cod. civ. chil., art. 2470.- Cod. civ. 
urug., art. 2346, al. 2. 

( 47 b) L. n. 1237, de 1864, art. 2•, § 9. 0 

- Doer. n . 3<153, de 1865, ar-t. llá.-Decr .. 
n. 129 A, de 1890, art. 2.0 , § 9°. -Doer. 
n. 370, de 1865, art. 112.- Cod. civ. fr., 
art. 2134 :-Cod. ci.v. holl., art. 1226.-
L. belga de 16 de dezembro de 185!, 
art. 81.- Çod. civ. it., art. 2007.- Cod. 
civ. port. , art. 956.- Cod. civ. chil. , 
art. 2477, 

( 48) Lafayotte, op. çit., not. ll ao§ 162. 
( 48 a ) Cocl. civ. fr. , art. 2l!9.-0od. civ. 

holl., art. 1213. 
( 48 b) L. n. 1237, de 1864, twt. 3•, § 12. 

- Doer. n. 3453, do 1865, art. 111.-Decr. 
n. 169 A, 1890, ar·t. 3°, § 12.- Decr. 
n. 370, de 1890, art. 108. 

assim do penhor ( 49 ), como dtt anticlrecse 
( 49 a ) • Mas o art. 894 do projedo se refere 
especialmente ao dieolto de retenção do cre-
dor antichretico, direito principal. seu, a cujo 
exercíc io é adstr icto o direito de prefcren-
cia, que tambem a antichrese produz ( .50 ) . 
Além. disto, o artigo limita ttquelle exer-
cício ao prazo de 30 annos, contados da in-
scripção, o quo certamente red unda em ues .. 
va.n·tagem do credito real. · 

So 1J o aspecto das condições intrinsec[~S di:l. 
validade dos conteactos de garantia rea.l, 
enumera o projccto, no art. 895, as enun-
ciações que elles devem conter, as qnaes 
sã.o as mesmas que, por amor ·do princ·ip'io 
da especialidade da hypothoci:l., a nossa le-
gislação cstatue, a saber: 

lo, a importancia da di vi <la, ou, se ella 
for indeterminada, o seu va.lor estimativo, 
fixado por ajuste expresso entre o devedor 
e o credor; 

2°, a época do vencimento da divida ; 
3", os juros estipulados ; 
4°, a cousa dada em garantia, precisa-

mente especificada ( 51) . 
Os arts. 896 e 89D do peojecto occupam-

se dos casos em que o devedor dccahe do 
beneficio do termo, ou em que se opéra o 
vencimento antecipado da divida quo -tem 
garantia real ( 52). 

Generalizando uma regra do direito 
vatrio , relativa á hypotheca, o ar-t. 896, 
confirmado pelo art. 1103, § 3°, reputa ven-
cida a divida, quando, por deterioração da 
cousa, se verifica a insufficiencia da garan-
tia, e esta não é refo0rçada. 

Parw ser inteiramente exacto, deveria 
ainda o artigo expressar a suppressão total 
da garantia, em consoquencia da perda da 
cousa, completando- se assim : No caso eni 
que os bens dados em garantia pereçam 

( 49 )Proj., art. 912.-Cod. civ. fr., artigo 
2082.- Cod. civ. holl., art. 1205 . - Cod. 
civ . it., art. 1888.-Ced. civ. hesp., <urtigo 
1866. -Cod. Fed. Suisso das obrig . , ariigo 
221. -Cod. civ. chil., art. 2396. 

( 49 a) Pl'Oj.~ art. ~52,~ 1. 0-Cod. civ. fr ., 
art. 2087. -Cod. ctv. 1tal., art. 1893.-
Cod. civ. hesp.,art. 1883 .-Cod civ , chil., 
art. 2444.- Cod. civ. urug., art. 2332. -
Cod. civ., arg., 3245, 

( 50) Proj., art. 952, § l. o 
(51) L. n. 1237, de 1864, are. 4•, §§ Jo 

e 5. 0-Decr. n. 3453, de 1865, art . 218, 
§§ 6• a ll.- Doer. n. 129 A, de 1890, 
arts. 4° e 9°, § 2.- Dec. n. 370, de 1890, 
ar ts. 117 e 196. 

(52) V. Proj., ~trts. 1103 c 1849, étl. l. 
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ou soffram deterioração, de modo que se 
tornem insufficientes para a segurança do 
.credor, poderá este demandar o pagamento 
immediato da divida, se o devedor deixar 
de reforç:ar a ga,rantia (53 ) . 

Pelo espírito desta disposição, que deve 
estar em harmonia com o das disposições 
elo nosso direito em que ella se inspirou, 
pouco lmporta que a perda ou a deteriora-
ção da cousa resulte do facto proprio do de-
vedor, ou que seja casual (54). 

Entre as duas )'lypotheses, porém, diversas 
legislações estrangeiras ·distinguem: se a; 
cousa se clestróe ou damniflca por culpa do 
devedor, a divida se torna exigível, de modo 
absoluto ; se por caso fortuito, o devedor 
tem a opção de pagar ou de fornecer um ~up 
plemonto do garantia (55). 

O art. 898, alfnea, 1, 'não é ma,is do que 
á applicação do pri·ncipio contido no art. 896 
á desapropriação por necessidade ou utili· 
dado publica, força maior esta, proveniente 
de facto ele terceiro, e que, fazendo clesap .. 
pftrecera garantia, determina a exigibilidade 
das obrigações que oneram o predio expro-
priado (56). 

Conforme a doutrina acolhida pela nossa 
legislação, a, fcdlencia commercial do eleve-
dor ·por penhor, antichrese QU hypotheca, 
importa o vencimento da divida (57). A 
mesma doutrina é niantida no a1·t. 897 e 
amplia-se â fallencia civil, cujo instituto o 
projecto, sob a expressão pouco precisa «in-
solvencia do devedor», adoptou, consoante á 
evolução do direito (58). 

(53) L. n . 1237, · de 1864, art. 4°, § 3. 0
-

Decr. n. 3543, do 1865, a,rt. 128.- Decreto 
n. 129 A, de 1890, ar~. 4°, § 3.0 -Decl'. n. 370, 
de 1890, art. i23. 

'(54) Lafayette, op. cit., not. 8 ao§ 222. 
(55) Cod. civ. fl•., arts. 1188, 2131-

Cod. civ. ho1l., arts. 1222, 1307.- L. belga 
de 16 de dezembro rle 1851, art. 79.- Cod. 
civ. it., arts;-1176 e 1980.-Cod.. civ. hesp., 
-art. 1129.- Cod. civ. do Zurich, a1·t. 355. 
- Cod. civ. port., arts. 741, tl60, n. 4, e 
901.- Cod . geralllm bens, de Montenegro, 
al't. 208. 

(56) Cod. civ .. port ., art. 1024. 
(57) Dec. n. 3453, de 1865, art. 240, § 6, 

2°.- Cod. civ. fl'., art. 1188.- Co;:l. r.iv. 
holl., art. 1307. -- Cod. civ. it., art. 11 '76 . 
- Cod.. ci.v. hcsp.,art. 1129, <tl. 1°.- Cod. 
civ. port., art. 7-H.- Ood. civ. chil., ar-
tigo 1496. 

(58) Proj., li v. III, part. Cr:lp., tit. X.-
Pianio.l, op. cit., II , ns. 389, 300. 

Em face do art. 899, as dividas pignoratícia 
ou hypothecaria repLltam-se igualmente 
vencidas, qua,ndo o pagamento for estipu-
lado por prestações, e o devedor deixar de 
satisfazer algLlma. EsGa regra já o nosso di-
l'eito a estabelece a rospeHo da divida hy-
pothecaria (59). 

Accrescenta o artigo que o facto de re" 
ceber posteriormente o credor a prestação 
vcncid.a importará na sua renuncia ao direito 
de excussão. 

A' vista da, nossa legislação, no venci-
mento da divida hypothecaria, por falta de 
pagamento de uma d.as J>restações, não se 
comprehendem os juros estipulados cor-
respondentes ao tempo ainda não decorrido 
(60). 

O art. 901 do projedo reproduz este pre· 
ceito, abrangendo, não s·ó o caso nclle pre-
visto, como os demais acima declarados, em 
que a divida se considera vencida por ante· 
cipação. Não exclue, pois, o da fallencia 
civil (61). E' de observar, porém, que, na 
fallencia commercial, contra a massa não 
correm juros, se olla não bastar p:ua o pa-
gamento do principal, mas continuam a 
correr até onde chegar o producto dos bens 
dados em penhor, autichresc ou hypotheca 
(62); quo, demais, os juros moratorios cor-
rem sempre contra o fallido, ou ~ontra seus 
fiadores (63). 

Uma disposição introduzida nas legisla-
ções modernas faz reviver o privilegio 6 
a hypothecã, á oxistcilcia da causa sobre quq 
recahem, quando estiver segura. Semelhante 
disposição, que importa em mna excepção 
ao direito commum, concorre para au-
gmcntar o valor dar. garantias reacs, e 
dar-lhes mais estabilidade, em proveito, 
particularmente, do creclito territorial, at· 
tribuindo ao creder privilegiado, ou ao 
hyp0thecario o preço da indemnização do 
sinistro (64) , 

(59) L. n. 1237, de 1864, art. 4°, § 9•. 
- Dcc. n 3453, de 1865, art. 130.- Decr. 
n. 129 . A, ele 1890, art. 4•, § 9°.- Dccr. 
n. 370, de 1890, art. 125. 

(60) Doer: n. 3453, de . 1865, art; 131.-
Decr. n. 370, de 1890, ar~. 126. 

(61) -V. Projecto, ·art. 1849, al. 2. 
(62) Decr. n. 3453, cl.e 1865, art. 240, § 6•. 

n. 3.-Docr. n. 917, de 1890, arts. 24 e 70, 
n. 2, §2•. 

(63) Decr, n. 917, de 1890, art. 86.- Mcn~ 
don;;a, Das f'allencias, 1899, I, n. iE27. 

(64) L. bglga. ele 16 de do4embro de 1851 ; 
art., lO.- L. fen.ncoz:~ de 19 de fevereiro de 
.1889, art.s. 2 c 3.- Coei. civ. H., art. 1951·• 
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A applicação do preço nesta conformidade v !dão imposta por lei, no 3 arts. 1883 
tem por fundamento, segundo certos cscri- e 1884. 
ptorcs uma delegação legal; segundo outros, De to .l.os estes art:gos resulta que o preço 
uma s~brogação, pessoal ou real; e aincl.a, da indemrüsação pôde ser attribuido aos ore-
na opinião de outros, a assomolhação, foi ta dores pignorat tc ios, aos pl'ivllegiados,. e aos 
pelo legislador, da indemnização ao valor da hypothccariós_. Sobre elle não teem dil:eito 
cousa extincta. (65). de prcferencta os credores ant!ChretlCos, 

A legislação brazileira adaptou, a respeito conforme o citado art. 952, § 2°. 
da hypotlloca c do penhol' ;tgrico la, a meneio- No que toca especialmente á subroga.ção 
nada disposição, estendendo-a, como a lgu- elo preço ao immovel hypothecaclo seguro, o 
mas das alluclidas leg islações, a outros casos, proj :Jcto não resolve algumas questões que 
além do seguro, e amohutnd.o·a á clout1·ina se t cem suscitado, de grande interesse pra-
da subrogação real. :t:co. Muito succintamente as examinarei. 

Em face dclla, o preço da inclcmnização A pri.meira é : Se for feito o seguro por um 
fica subrogatlo á co usa: elos credores com hypotheca sobre o mesmo 

1°, quando a indcmnizaç5o 6 devida pelo immovel , como se deve r epartir entre elles a 
segurador, não sondo empregada, tratando-se indemnisação ~ 
de hypothcca , na r cconstrucção ou reparação Tem se discutido se o credor hypothecario 
do immovel hypoth ·cado ; · póde segurar no seu proprio nome o immo-

20, quan,to a inu.emnisação provem da <l.es- vel do seu devedor, e se, admittinclo que o 
·apropriação por neces. idade ou utilida<l.o pu- pôde, é valido o seguro pela totalidade do 
blica ; valor do immovel, ou só até á concurrencia 

3°, quando pela incl.emnizaç:ão é re,ponsavel cht importancia do credito . 
o terce' ro, em J·azão da perda ou üetoriora- Tem-~e. por outra parte, disputado · se 
ção cl.o objecto (66). aquelle credor 11óde fazer o seguro no nome 

A ubrogação elo preço <Í. co usa é, consoante do seu deY edor, e se, no caso aj'firmativa, age 
á legi~laçãu p,,tria, acceita pelo projJcto em e ,;, , xecução ele um mandato tacito, ou na 
r elação aos tl'cs ca ' O apuntados, o aind<t ao qualidade de gestor de negocias. (68 ) 

de impusição llc ,cevidâo lega.!, acceeseentacco Como quer que seja, a douüina moderna 
por elle, a exemplo do Codigo Civil Ita-- tem dado duas soluções á questãode que 
li a.no (67). mn occupo. -

D,·s es casos occupa-s~ o projecto em ar- :t-10 onten .. ler de alguns, se o credo t' hypo-
tigos destacados, cuja .di per.~ ão prej ll!o.ica, t becario e::>tipu!ar u seguro, adquire, por 
não ' ó a m·dem, c0mo tamhJm a clareza e este só facto, o direito etc preferenc ia ao 
precisão do tex to. ' prepo da in demnis~Lção, com exclu ~ão ele 

Refe1· --se :t indemnisaçílo de oglll'o nos quaesquer credores que tamuem tenham hy-
arts. 900, 1728 e s.; á indemnisaç:ão prove-- pot\1eca sobre a causa segura. (00 ) 

uientc ll.c desapropriação por necessidal·.e Outros, porém, Gusten·cam que, no caso de 
ou utilidatl.e publica, no art . 898, al. 2 ; a ter sido con.tractado o seguro por um dos 
ost!J.S duas csp cc ie~ de inclemn ização nos credores hypothecarios, a ill).portancia da 
art . 952, § 2°, 1889, 4°; a cllas, ü. da perda indemnisação é clistril.Juida, entre este ore-
ou deterioração da causa. por que é respon-- doe e os mais que se acha,:em munidos do 
savol o terceiro, e <\, indemnisação de se> igual garant ia sobre o immo·vol, segundo 

~ Cod. civ. port. art. c9I, § 3°.-Cod. civ. 
do Zurich, art. 35~ .- Cod. civ. hesp. ar-
tigo 1877.- Cod. civ. a li., arts. 1127 e 1130 
- Cod. civ. mug., art. 2309 . 

(65) Bandl'Y Lacantinerio et el e Loyncs, 
op. cit,., I , ns. 284·2 G.- Ch. Beudant, op. 
cit .. , I, n. 335.-Laurent, op. cit.,XXXI, 
n. 4UD.- V.ivante, It contrato di assicu.ra-
l;ionc, 1885, I n. 374.- Ma.zzoni, 'l'rattato 
dei pl'ivilegi e clelle ipoteche, 1 9 , I, u. 16.-
Chit·oni, op cit., I, n. H58, li, n. 458. 

(66) L. n. 1237, de 1854, art. 2°, § 3°.-
Decr. n. :3-l:i8, tlo ISG5 at't. 14·, §~5° c (}o_ 
Doer. n. 1G9 A, de 1890, at·t. 9o , § 3o -
Doer. n. 370, de 1890, art. 1' 7 s 5° e 6°, 
' (67)Cocl. civ, H.,tu•t.l95l, <~l. 3. 

o direito do prelação de cada um, em virtu-
de qo registro predial. ('") 

Esta solução me parece mais plausível do 
do quo a outra, porquanto é a que con ulta. 
o principio soberano que faz determinar a 
priqridade da llyp tllcea pela inscl'ipção. Fôra 

( 0~) Dalloz, RépeTt. , v .0 Assw·ances te'l'-
?'estras, ns . 81 o 89 .-Laurent , op. cit. , 
x.-x_r, 11. 411.-Yivautc, op. cU., I, n. 66. 

("V) Mazzoui, op. cit. , I, n. 18,-Vivante, 
op. d t. , l, n. 375. 

('") Baudry Lacant incric ct de Loynes, op. 
cit. 1 I, n. 289, I.- Gnilloard, op. cit., I, 
n. 165.-Laurent op. cit, I, XXXI, n. 412. 
-Ln.fayetto, op. cit., § 18", A. 3.-Didimo 
dt~ Yciga, op. cit, , n. 49, 
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pura desejar, pois, que o projecto firmasse o valor da í~domnisação, se não · fôr estct 
este ponto por uma disposição precisa. aproveitada na repn,ração do iinmovel. E' 

Vejamos a outra, questão que se apresenta, llll1<1 innovução, que não mo parece accei-
a saber: Quando pôde o segurador applicar tavel. Altera, com detrimento da gar'antla 
o preço da inclemnisação á reconstrucção, ou real do credor hypothecario, o principio 
reparação elo immovel hypothecado ~ consagrado da sub rogação do preço á cousa, 

Obriga-se, de ordinario, o segurador a porquanto o que fica subrogado á cousa é, 
pagar, sobl'evin:io o sinistro, uma somma ao em logar desse preço, a caução prestada. 
segurado como indemnisação do ohjecto eles- Direi ainda algumas palavras acerNt da 
truiclo. seguinte questão: Quaes as condições do 

A reconstrucção ou reparação deste obje- exercício do direito hypothecario sobro a 
cto é, em regra, um facto extranho ao con- indemnisação do seguro ~ 
tracto ele seguro . Todavia, o segurador cos- A este proposito é omissa a nossa legis-
tuma, de accordo com o segurado, re;;Mvar- !ação hypothecaria. No silencio della, póde 
se, por uma clausula da apolice, a faeuldade periclitar, no caso de incendio do immovel 
de resarcir o dn,mno causado pelo sinistro, hypotecade, a, garantia reá! repr;esentada 
restabelecendo o immovel no seu e;>tado pri- pela indemnisaçã{) do sinistro. Não e3tando 
mttivo, e tem assim a opção de pagar a in- regulado o modo do seu paga,mento, não r~ro 
demnisação em dinheiro, ou de repara:r 9 snccederá qLte o srgurador pague ao segu-
immovel. · - rado, ante . .; da intervenção do credor, a 
· Tal faculdade é um direito do segurador, quem não restará então outro recur.,;o senão 
que delle se arma por duas razões : para se uma demanda, do resultado dnvidoso. Afim 
precaver contra o perigo de que o segurado, de obviar a semelhante inconveniente, ui-
com o proposito de apressar a percepção da gumas condições legislativas teem sido tra-
indemnisação, auxilie dolosamente o sinistro çadas a respeito ela liquidação da indemnisa-
ou para se desobrigar com clispeodio menor, ção do seguro. 
quundo reputa exaggerada, a avaliação elo . Consiste a primeira dellas na opposição de 
damno. O segurado, por conseguinte, não credoT hypothecario ao pagamento da in-
pôde impôr a reparação, assim como não póde demnisaç:ão ao segurado, depois de occorrido 
o credor impedil·a. (" 1) Demais, ella não of- o sinistro. Talvez pela, presumpç·ão de. que a 
fende nem o interesse do :, egurado, por- inscripção da hypotb.ecn, vale opposição nada 
que o seu immovel é reposto nas condi- ácerca des ~a provou a legislação patria, se· 
ções em qu~ se achava antes do sinistro, guindo · a lei belga e outras (' 3). As que, 
nem o interesse do credor, po~'que a süa ga- porém, prescre-vem a opposição C'') não a 
rao tia continúa sobre o immovel restaurado. submettem a nenhuma fórma; a opposição 

o segurador, em summa, tem a faculdade, póde ser feit<t por qualquer fórma attendi-
b d vel, póde sel-o por carta, e até verbal-

não a 0 rigação e applicar 0 preço do sinis- mente, não se considern,ndo, portanto, como 
tro á reconstrucção ou reparação do immo· in dispensa vel, nem a interpellação judicial, 
vcl, quando fôr isto ujustado entre elle e o nem 0 sequestro, nem a acção hypothecaria. 
segurado, por uma clausula da apolice do ('' ) 
seguro. Na ausencia de tal clausula, como 
a faculdade é imr<Únente convencional, só A's legislações que exigem a opposiçao 
cabe ao segurador a, obrigação da indem:ni- tambem estabelecem o prazo della como 
.sação pecuniaria. ('2) Neste sentido, que é outra condição necessaria, excepto a l9i 
conforme á loterpretação mais racioDal elo franceza ele 20 de fevereiro de 1889, art. 2°, 
art. 10 da, lei belga de 16 de dezembro de que não marca nenhum termo. O dito prazo 
1851, imitado pela nossa legislação hypothe-
cal'ia, poderia o projecto, para cortar toda a 
duvida, contel' uma disposição especial. 

No art. 900, alínea 2, elle permitte ao 
segurado levantar, mediante . caução idonea, 

(" 1) Dàlloz, op . cit., V. 0 AssU?·ances ten·es-
tres, ns. 239, 242.-Mazzoni, op. cit . , 1, 
n. 17.-Guilloarcl, op. cit., l, n. 162.-Vi-
vante, . op. cil'., I, n. 354, 356.-Lafayette, 
op. cit., § 18.2 A.-Dlcl:imo da Veiga, óp; cit., 

.n. 46. 
(") Lafayette, op. cit., not . . 9 aq § 182. 
Contrá, Laurent, flp. cit., XXXI, n. 410. 

('3) Lei bolga, de 16 de dezembro de 1851, · 
art. ·10.-Lel frauceza, de 10 ele dezembro 
de 1874, art. 17.-;-Lei d'Alsacia-Lorena, .de 
4 de julho de 1881, art. 1.0-Cod. Civ. de 
Monaco, art. 1931. 

( 71 ) Lei franeeza, de 19 ele fevereiro de 
1889, art. 2. 0-Cocl. Civ. it., art. 1951, ai. 
2a.-Cod Civ. all., art. 1128. 

( 75 ) Baudry Lacantinerie et de Loyues, OJ!. 
cit. , I. , n. 288. -Guilloard, op. cit., I, 
n. 16<1.-Mazzoni, qp. cit'., I, n. 17.-Vi-
vante, op. cit. , In. 379.-Lufayette, op. cit., 
§ 182, · A, 2, e not.-Cont?-d. Didimo da Veiga, 
op. cit. , n. 48, e not. · 
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\ 
é ele 30 dias, conforme os Codigos Civis ita-
liano c aller:i:lão. O primeiro manda contai-o 
da data do sinistro; o segundo da recepção do 
a~iso do sinistro feito ao credor pelo segura-
dor ou pelo segurado ; 1_nas o t_ermo correrá 
daquella data:, sendo uuposs1vel a trans-
missão do a v1so . 

A obrigação de o dar, imposta ao segu-
rador ou ou ao segurado, é uma condição 
especial do O~digo a~lemão: Este codigo, por 
outro lado, nao admltte a 1gnoranCia. do se-
"'Urador a respeito dCL existencia da hypo-
theca do predio seguro, quando estiver in-
scripta, attendendo, sem duvidar, a que a 
inscripção da hypotheca lhe dá toda a pu-
JJJicldade. · 

Das mencionadas condições o projecto, no 
art. 1884, não reza senão uma, a concernente 
á opposição. Ahi determina que, nos casos 
provistos, em que o preço da indemnização 
flca subrogado á cousa, o devedor delle exo-
nera-se ela responsabilidade do pagamento, 
fazendo-o sem opposição dos credores hypo-
thecarios ou privilegiados. A falta de fixação 
do prazo para a opposição parece-me, porém, 
grave lacuna. O prazo é determinado no in-
teresse de t_odas as partes: no interesse do 
m'edor, para se lhe dar tempo de ter noticia 
do sinistro, e formar a opposição ; no do de-
vedor, .para não ficar elle exposto ao perigo 
dn. fallencla do segurador ; no deste mesmo, 
para não se prolongar excessivamente, com 
embaraço das suas operações, a responsabi-
lidade do pagamento do seguro (76). 

O aviso do sinistro ao credor pelo segu-
rador ou pelo segurado, é tambem, creio eu, 
uma condição de absoluta necessidade, por-
quanto o credor que estiver longe do lagar 
do sinistro pod râ por longo tempo ignoral-o. 
Semelhante aviso j<t era exigido, antes do 
Codigo Ci-vil Allemão, pela lei de 4 de julho 
de 1881 para Alsacia e Lorena (77). 

A' -vista do exposto, o projecto poderia re-
gular as condições do ex:ercicio elo direito 
liypotheoario sobre a. indemnização do se-
gur•o, mais ou menos, nos seguintes termos 
do art. 1128 do odigo Civil Allemli:o, que, 
'e me nã.o engano, é o mais completo á.cerca 
do assumpto : 

. e um immovel é eguro, o segurador 
não pôde. pagar validamente ao 1J_egurado a 
indem.nização do inistro, com e:ffeito contra 
o CI'edor hypolliecario, sanã,o qua.ndo a t- te 
credor o sgurador ou o segurado hou-ver 
avisado do inistro e, depois dn. rocepçãq do 
n,viso, tiver deeor1·ido um mez. A.té a expi-

(16) Maxzoni &p, cit. , I, n. 17~. -Vivante, 
Dp . cil. I,not.2aon . 376. 

(~ i) Vivnnte, qp. rii., I, not. 2 ao n. 376. 

ração do pra,zo, o cJedor hypothecario póde 
op1)or-se ao pagamento da indemnização 
pelo segurador. Deixará de ser obrigatorio o 
aviso, quando for impo~sivol dal-o. O mez 
calcula-se do vencimento da indemnização. 

O segurador não póde prevalecer-se da s:ua 
ignorancia a respeito de uma hypotheca m-
scripta no registro predial.» · 

Deste artigo se infere: 
1 o, que, se dentro do prazo da opposição, o 

segurador paga a inclemnização ao seg).lrado, 
não é valido 0 pagamento, e portanto ellc 
não fica desobrigado de pagar ao credor 
hypot.hecario ; 

2o, que , se, no alludido lapso de tempo, o 
segmador paga a este credor, tal pagCLmonto 
é~ liberatorio ; 

3°, qúe o é, outrosim! o que o segurador 
fizer ao segurado, depoiS ele passado o 
}Jrazo (78) . · 

Accrescente-se, conforme ·a doutrinCL, que, 
se transcorrido o prazo, o segurador, na 
a~sencia de reclamação elo segurado, não 
lho houver pago a indemnlzação, o preço della 
ficará sempre vinculado á garanüa real, 
porque o praz~ da opposição ~fixado, ~o 
dizer de Mazzom, como termo extmct1vo, nao 
do vinculo do privilegio ou da hypothcca, mas ' 
da obrigação em que est<wa o segurador de 
n~io paga,r (79). . . 

f>._ disposição do art. 902 do proJecto! re~l
gida com amhiguidade, é uma appllcaçao 
do !principio segundo o qual ];lóde o fiador, 
ou o terceiro, constituir garantia real pelo 
de~edor. , 

l.~ste pribcipio passou do direito romano 
par a as legislações moderD!J-S (~O). E' tam-
bel'n expresso na nossa leg1~laçao hypothe· 
ca~·ia (81). . 

Não obstante, sobre e1le guarda silencio a 
sobredita disposiçã.o, quo fora mais clara e 
m<ris logica sê, antes de applical-o, o enun-

(78) Mazzoni, cap. dt. , I, n. 17-Vivante 
op\. cit,, n. 375 . 

(79) Mazzoni, 011. cit. , I. n. 17, 1:11 fine.-
Vürante op. cit., I, n. 377. 

(80) Cod. Civ. fr., arts. 1020, 2077 e 
2090. - Ood. Civ. holl., art. 1196.-Cod. 
Ciy-. it ., arts. 18 3, l8fl6 e 1964. - Cod. 
Ciy-. hesp., art. 1857, in fine.-Cod. Civ. 
port ., art. 895. - Cod. Oi v. de Znrich, 
a.r-p. 3::>7. -Cod. Oh~ . do Japão, a;rt. 3~9, 
al. 1.-Cod. C!v. clnl .. arts. 2414 e 24<10 , 
a.l. 2.-Cod. Civ. urug., art . 2301.- 'od. 
Giy. arg., arts. 3121 e3239. 

(81) Lei n. 1237, do 18ü4, art. 2° § 7u.-
D(;•pr. n. 3453, de 1865, <1l't. 127.-Decr. 
n. 169A, de 1890, art. 2•, § 7•.-Decr, n. 370, 
de 1890, tl.l't.. 122. 
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oiasso, preceituando que: o fiador, ou o ter-
ceiro póclo, para garantia da divida alheia, 
dar em penhor, antichrose, ou hypotheca 
seus proprios bens. 

E' sahida a distinção que faz o direito 
·entro a garantia real prestada pelo fiador, 
· e a garantia real consentida pelo terceiro : 
aquelle que se obriga p:;ssoalmento por todo o 

·seu patrimonio; o terceiro nenhuma obri-
gação p0ssoal contraho, sómente submotte 

· ao pagamento do credito a cousa que o ga-
ranto, do sorte que não responde por ella, se 
perecer, for abandonada, ou alienada (82). 

De tal distincção limita--se o art. 902 a 
tirar esta consequencia: que não fica obri-
gado o t erceiro a reforçar a garantia real, 
ou a substituir a cousa onerada, no caso de 
perda ou deterioração, sem culpa sua . 

· O art. 903, cuja redacção é amphibologica, 
·estabelece as condições requeridas para o 
pagamento da divida que tem gal·antia real, 
quando, no voncimeuo, elle não se realiza. 

São: 
1°, a intimação feita pelo credor ao de-

vedor para remir a divida, no vencimento ; 
2°, a faculdade de remil-a então conce-

dida ao devedor ; 
3°, a opção, dada ao credor, na falta desta 

r emissão, de implorar o officio do juiz para 
que lhe seja adjudicado pelo valor do con-
tracto o objecto da garan tia , ou do pro-
mover a venda em hasta publica. 

Condições semelhantes a estas, cuja fonte 
é ainda o direito romano, constam da legis-
laÇ'ão patria (83) e dos codi gos estrangei-
ros (84). 

O art. 903 refere-se, no principio, á con-
venção em virtude da qual pôde o credor, 
não lhe pagando o devedor no t empo mar-
cado, apropriar-se ou dispor da cousa dada 

. em garn.n tia. Semelhante · convenção deno-
minada lex commissoria, no antigo direito 

(82) Laurent, op. cit ., XXVIII, n. 162, 
XXX, n. 461. - Baudry Lacantinerie ot de 
Loynos, op. cit . , I, n . 3, 12, II, n. 1292.-
Chironi, op. cit: , I, n. 93, e s., II. 210, 
358 e s.-Lafayette, op. cit. § 212, ns. 2 e 3-
Diclimo da Veiga, op. cit., ns. 74-76. · 

(83) Doer. n . 129 A, de 1800, art. 14 es. 
Decr. n. 370, de 1890, art. 381 e s. 

(84) Cod. Civ . f r. , art. 2078, al. I, 2088-
Cod. Civ. holl., art . 1201, 1202.-Cocl. Civ. 
it., arts. 1884, 189-i- Cod. Civ . hesp., 
arts. 1872, 1 884, al, 2.-Cocl. Civ. port., 
art. 862, 865 o 903-Cod. geral dos bons de 
Montonegl'o , arts . 180, 214.-Cod. Civ. chil. , 
arts. 2397, 2399. - Cod. Civ. urug ., 
·ar ts. 2381 o23ll.-Cod. Civ. arg., arts., 3224 
c 3251. . ' 

romano, e tambem conhecida ·por «pacto 
commissorio>>, foi prohibida por uma consti-
t uição do imperador Constantino, e formal-
mente o é, sob p3na de nullidade pelos 
codigos modernos (85), assim como pelo di-
reito patrio (86) . 

Della faz menção o art. 866, altnea l, do 
projecto do Sr. Clovis Bavilaqua, nestes 
termos : 

«E* nulla a clausula que auctorizSJ. o-credor 
pignoratício, antichretico ou hypothecario 
a ficar com o objecto da garantia da divida, 
se esta no vencimento não fôr paga.» 

Assim, merece tal disposição ser integral-
mente reproduzida no projecto revisto, eli-
minando-se do precitado art. 903 a propo-
sição por que elle começa e que o torna, de 
certo modo, confuso. - · 

A' mesma didposição, porém; conyiria ac-
crescentar as seguintes excepções, relativas 
<~.o penhor, as quaes igualmente decor:rem do 
direito romano, e são reconhecidas pelo nosso 
direito. ' 

E' licito ajustar presupposto o caso de nao 
pagamento da divida no prazo estipulado: : 

1 •, que possa o credol' vender o penhor 
extrajudicialmente; 

2•, que o credor fique com o penhor pelo 
preço em que fôr avaliado por peritos, esco-
lhidos de commum accordo. (87). 

A excepção indicada em primeiro logar 
encontra, demais, apoio decisivo no artigo 
1.228 do Cotligo Civil allemão, que auctoriza 
o credor pignoratício, quando a divida se 
vence, no todo ou em parte e não é paga, a 
fazer a venda do penhor em leilão pu-
blico, independentementede auctorização ju-
dicial. (88). 

(85) Cod. Civ. fr., art. 2.078, al. 2., 
art. 2088.-Cod. Civ. holl., arts. 1.200, 1.223. 
-Cod. Civ. it., arts. 1.884, 1894.-Cod. fed. 
suisso, das obrigações, art. 2.22.- Cod. Civ. 
hesp., arts. 1.859, 1.872, 1.884.- Cod. Civ. 
port., art. 864, !)03.-Cod. geral dos bens, ele 
Montenegro, arts. 181, 290, 214.- Cod. Civ. 
<1ll. arts. 1.149, 1.229.- Cod. Civ. chil., 
art. 2.397, al. 2, 2.441.-Cod. Civ. urug., 
art~. 2.275, 2.812, 2.329.- Cod. Civ. arg., 
arts. 3.226, 5.252. 

(86) Teixeira de Freitas, Consol. das leis 
civ., tere., ed., art. 769.-Carlos de Carvalho, 
op. cit.,art. 581.-Lafayette, op. cit.,§ 162, 2. 
Visconde ele Ouro Preto, op. cit., ns. 2<1, 25. 

(87) Teixesra de Freitas, op. cit., arts, 710 
a 772.-Carlos de Carvalho op. cit. , art. 631, 
§§ 1° e 2•.- Laf<tyette, op. cit .. § 162, 26.-
Viscande de Ouro Preto op. cit., n. 26.-,-
Corrêa Tellos, op. cit. , III, 1.204, 1.208. 
-Cod. civ . port., art. 864. 
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Acerca ,.de semelhante venda, em que não 
intervema Justiça, escreve o jurisconsulto 

· allemão Barre. «Em um espírito conforme a 
• evoluçW> do direito, a nossa lei dispensa o 

credor de todo procedimento judiciario, e 
áutorisa a venda particular, quando o de-
vedor não paga o vencimento. Esta dis-

' posição parece, com effeito, a mais con-
forme a intenção das partes, que ao credor 
quizeram -assegurar um meio para se fazer 
pagar o mais depressa, desde que fosse ven-

L.cido o credito .» (89). _ 
' Qua~Lo á segunda excepçã·J, é claro que 
• importariam em pacto commissai'io as clau-
- sulas pelas quaes se convencionasse ficar o 
. crédor com a causa empenhada, ou sem ava-
. liação, ou med~ante avaliação feita por elle 
mésmo, ou pelo preço determinado no con-
tracto. (90) . . 

. No penhor e na hypotheca, em regra 
: coexiste com o vinculo real, a que ficam 
· sujeitos os bens on~rados, o vinculo pessoal 

creado pela obrigação. Não excluem, pois, 
semelhantes garantias reaes a garantia geral, 
offerecida pelo patrimonio do devedor, pes-

, sóa.lmente obrigado . Esta garantia é com-
múm a quaesquer credores, sem distincçEio 
ela sua qualidade, é igual para todos, não 

_havendo causa legal de prefencia. (91). 
Applicando e te principio, determina o 

ar L !:.05 do projecto que, executados o penhor 
ou a hypotheca, e nã-o bas tando o producto 
da venda judiciaria para o pagamento, con-
tinúa o devedor, obrigado pPS oalmen le, a 
responder pelo restante da divida., salvo si 

' ao c edor forem adjudicados os mesmos bens. 
Esta disposição, evidentemente, leva em 

mira que não sejam excutidos os bens que 
formam a garantia commum, sinão vori-
:ticada a insufficiencia dos bens sobre que re-
cahe a garantia real. (9D). 

Ella., comtudo, não permitte ao credor ex-
. cutir os immovei não gravados de bypo-
theca., antes da expropriação tlo immovel 

' hypothecatlo . 
Cmge- e a im ao direito romano, mas 

.afasta-se da doutrina de alguns commenta.-
dore , seaundo a qual, no caso de in uffi-
ciencia ~an~festa dos . bens sujeito á hypo-
theca, nao e nec ar10 que a expropriação 

(83) V. tambem Cod. Oi v . v. ali., artigos 
·.1.228, 1.234, 1.239, 1.245, 1.246. 

(89) Barre, L e cod . civ. alf.emand et le-
Cod., clv. fmnçais, 1899, s 7• . 

(90) A respeito desta ultima clau ula, em 
sentido contrario, Teixeira de Freitas op. 
cit., not. 3 ao art. 769 . ' 
• (91) Proj., art . 1848, 1861, 1866. 

deste3 bens preceda a dos não vinculados. 
(92) . 

Actualmente não se duvida ·mais que é 
valida a hypotheca fetta para garantir um 
credito aberto, assim como que tal hypotheca 
existe dt'sdc a data da inscripç~o . sem at-
tenção ás épocas futuras das prestações da 
som ma determinada JJO credito . (9)3. A um 
e a outro respeito contém a legislação belga, 
disposições explicitas. (94). 

O art. 900 do projccto suppõe a validade, 
não só da hypotheca, mas tambem do penhor 
e da antichrese, constituídos para segurança 
de um credito aberto. E, como a obrigação 
que o acreditado contrahe é implesmente 
eventual. (96) o dito artigo lhe reconhece a 
faculdade de annullar a. garantia real do cre-
dito, emquanto deste não tiver usado ou 
querido usar , salvo ao dador do credito o di-
reito á inclemnisação por perdas e clamnos. 
-BoTão de Lm·eto . 

Il 

DO PENJIQR - DISPOSIÇÕES GERAES 

O capitulo X cl.o tit . li l!.o li1ro III r.elati v o 
á parte especial { o projecto inscreve-se «Do 
penhor». Divit.e-se em seis secções, que têm 
por assumpto : 

A l "' , disposições geraes ácerca tl.o penhor; 
a :?,a, o penhor legal . a sn, o penhor agri-
cpla ; a 4", a caução dos t itulas t.C crctl.ito ; 
a 5a, a inscripção o penhor; a 6", a extinc-
ç;l.o ( o mesmo. 

Como, pelá causa de que t!Pri1a, e bem 
a:' sim pelos princip:os que r egem, o pe-
n,llor convencional assás cli!Iere do penhor 

(92) Cod. Civ. fr., ar t . 2209. -L. belga . 
de 15 ele agosto de l 54.- Coei. Civ. ital., 
art . 2080 . 

(93) l,.ubry et Rau, op. cit ., VIII, s: n ~. 
p , 463.-Baudry LacamincriB et de Loynes• 
OR. cit., III, n. '655.- Mazzoni, op. cit .. , li• 
p 1 165.- Contrd, Laurent, op. cit., XXIX• 
pl 2i0 . 

(64) Laurcnt, op. cit . , XXX n. 52es.-
Baudry Lancantinerie et de Loynes, op. cit., 
II, n. 1280 e s., l il86.-Guilloard, op. cit . 0 
li n. 1031 e s,- Planiol, op. cit. II. n. 2659 . 
1°.-Lafa.yette, op. cit . s: 177 4 e5.-Didimo 
dt+ Veiga, op. cit., p.l55 c 157. 

(95) Lei hypotheca.ria belaa de 16 de de-
zembro de 1851, art. 80, moLliticada pela lei 
dQ 15 tle abril de 18 9. 

(96) L:wrcnt, op. cit., XXX n. 532. -
La,udry Lacantinm ie ct de Loynes, op. cü . , 
II, n. 1280, 1, 1284.- Clüroni, op. cit ., II, 
n. 41 e nots. 
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legal, sobre o qual versa especialmei:to a 
secção 2"', pediria a ordem que esta secção, 
em vez de s:) intercalar ás demais, que di-
zem respeito ao penhor convencional, fosse 
transposta e formasse a ultima do capi-
tulo, quando não um capitulo distincto ~ 

Feita esta obsel'vação prel_iminar, darei 
uma vista á secção la. 

As ilispo3ições geraes desta secção podem 
ser considel'adas sob dons aspedos : _ 

lo, éJ. constituição do penhor ; 
2•, as relações ,jmidicas que nascem do pe-

nhor constituído. 
A constituição dJ penhor é subordinada ao 

concurso de varias condições, umas essen-
ciaes cL existencia e validade d.o contracto, 
outras requeridas para a etllc a.cia do cou-
tracto, nas relações dos contrahcntes com 
terceiros. 

As condições a que alludi em prirneiro 
logar consf;am dos arts. 907, 908 e 911. Oc-
cupam-se das outras os arts. 909 e 910. 

As relaçõ3s jurídicas que, depois ele con-
stituído, crêa o penhor entre e devedor e o 

· credor pigneraticlo são reguladas nos de-
mais n.rtigos da. secção. As relações da 
mesma natureza entre o credor pignoratício 
e os terceiros derivam do direito, que este 
credor tem, de se fazer p:tgar com o pruclu-
cto da causa empenhada, de preferencia a 
todos os outros cred01·es (I) 

As condições essenciaes á formação do 
contracto de penhor, abstrahindo da capa-
cidade de alienar e do domidio no objecto 

- offerecido em garantia, dizem respeito á 
cousa sohre que se pól e constituir o penhor, 
á tradicção e á po >se. 

O penhor se constitue sohre umn. cousa 
movel, alienavel, sem distincção dos« semo-
ventes», que antes se excluíam do nosso p3-
nhor mercantil. 

Ella póde St:r corporea, a até fungível, iu-
clusi ve o dinheiro; pód.e, bmhem, ser in-
corpo t•ea, como qualquer dos direitos de 
cre.>.itos moveis (2). 

No direito patrio, assim como na legisla-
ção extrangeira, o penhor, pela 'natureza 
do seu objecto, distingue-se da antichrese e 

. (1) Pn>j., art. 893. 
(2) Proj.,~arts. 907o 908 : -TI,3ixeira de 

Freitas, op. cit., art. 767 e not.- Lafayette, 
op. cit. § 161.- Cod. Cemm. Braz., art. 273' 
-Cod. Civ. fr., art. 2072.- Cod. Civ. holl. 
art. 1196.- Cod. Civ . belg., art. 2072 .-
Cod . Civ. it., a1't. 1878.-Cod. fed. suisso 
das obr., art. 210 e s.-Cod. Civ. hesp., artigo 
1864.-Cocl. . Civ. port. art. 855.-Cod .• Civ. 
all., art. 1204, 1273.-Qo.l. Civ. chil., art. 
2384.-Cod. Civ. urug., art. 2266.- Cod. 
Civ. arg., 3204. 

Vol. li 

da hypotheca-; ambas as quaes vinculam im-
moveis. 

Pelo direito anterior á lei n. 1237, de 24 
de setembro do 1834, que reformou o nosso 
regimen hypothecario, a hypotheca podia 
recahir tanto sobre immoveis, como ~obre 
moveis, <í semelhança do pignus do dil'eito 
romano. O nosso Codigo Commeccial mesmo 
estabeleceu a ltypotheca sobre determina-
dos moveis, em f(tVor de certos credores. 
A citatta lei, porém, decretou que só po-
diam ser objecto de hypotheca os immoveis, 
e reduziu a simples previtegio a hypotheca. 
move! comm)rcial (3). . " 

Espec 'alisaram se assim o penhor e a hy-
potlleca. 

Todavia, a legislação extrangeira permitte 
ainda algumas espccies.de hypotheca movel, 
das quaes uma das mais notaveis ·é a. liypo-
theca. marítima (4). 

São tambem condições suhstanciaes da 
constituição do penhor a . tradição e a posse. 
A tradição consiste na entrega da cousa, 
pelo deved.or ou por terceiro, ao credor. 
ou a quem o representa. PMe ser real, 
symbolicn., ou pelo constituto possessorio, 
clausula constituti. Em vir·tude da. tradi-
ção, desloca-se do pocler do devedor para o 
elo creJor a pos Je jurídica da. co usa empe-
nha.da, inçlepenà.entemente da deslocaçã.o 
material clestu. , como no caso de penhor 
agrícola e pecual'io, ·cuja tradição se faz 
pelo constituto pos~cssorio (5). · 

As conJ.ições e;senciaes á existencia e vali~ 
dade do penhor em relação á propriedaue ou 
<i poss.e dct cJusa dão lugar a questões mui 
debatidas, quaes as seguintes : 
· 1. o E' valill :> o penhor constituído por 
quem não é dono da cousa sobre que elle re-
cahe1 

2. o Pôde o devedor constitair penhor em 
diversas cousasa fttvor do mesmo c·redor 1 (6) 

(3) L. n. 1237, de 1864, art. 2°, § 1 o e artigo 
1!2. 

( 4) Lyon Caen et Rénaut, T1·ail é de cl1'. comm. 
VI, 1896, n . 1617-Planiol, op. cit., II, 
n. 2707 e·s. 

(5) Proj., ai'ts. 907 e 908.-Laffa.yette, ~P· 
cit., § 162, 5.-Carlos de Carvall}o, op. ctt., 
art. 624. -Cod. Civ. t'r. art. 2076 .-Cod. 
Civ. holl., art. 1198. -Cod. Civ. helg., artigo 
2076.-Cod. Civ. it., art. 1882.-Cod. Civ. 
hesp., art. 1863. -Cod. Civ. port., artigo 
858. ,-Cod. fcd . suisso das o brig. , art. 21_9. 
-Cod. Civ. all., art. 1205.-Cod. Ctv. 
chil. , art. 2386-Cod. Civ. urug., art. 
2274.- Cod. Civ. arg. , arts. 3204 e 3.205. 

(6) v. Decr. n. 1549, de 23 de janeit•ó. de 
1'886, art. 109.-Decr. n. 370, de 1890, artrgo 

2J 
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3, 0 Póde o devedor empenhar a mais do Em summa, contra o adquirente, ou o pos-
um credor a mesma cousa? (7) suidor da oousa alheia, ajuda que fosse de 

4'.o Póde o credor pig·noraticio dar em po- boa fé, podia aquella ser roi vindicada pelo 
nltor a outrem a co usa a elle empenhada~ (8) legitimo proprietario. (lO) . 

5.o Tem o credor pignoratício o direito de Isto supposto, o penhor da cousa perten-
retenção na cousa que lhe foi empe 'lhada, cento a terceiro não tinha valfdade. Mas o 
si, depois da constituição elo penhor, h:t- contracto não deixava de produzir effeitos 
·Vendo com elle contrabido o devedor se- legaes entre os oontr.ahcmtes, pois que não 
gunda, divida sem gamutia, se torna esta era licito ao dador do penhor prevalecer-se 
divida exigível antes do vencimento da pri- da nultidade da convenção. Além disto, o 
·meira ~ (9) contracto podia tornar-se valioso pelo con-

São de manifesta importancia estas ques- sentimento, ou a ratificação do proprietario 
tões. d.\1 cousa empenhada ; podia ainda, si, poste-
, O projecto, comtudo, não as considera, rwrmente, o domínio sobre ella ora adqui-

. rido por quem fizera o penhor. · 
salvo apenas a pr1meü•a, a qual versa, como A' parte semelhantes reservas, 0 dono da 
se viu, sobre 0 penhor da cous::t alheia. Elle cousa tinha o direito de reivindicai-a contra a resolve negativamen·te no art. 911, ·que d d 
.diz : «Pertencendo à cousa a tercoiro, si fôr o ore or pignoratício, embora a possuísse e 
empenhada sem consentimento deste, fica bo:1 fé. (ll) 
sem effeito 0 penhor e · póde ser reivindi- De modo mui to ditferente o direito n1oderno 
cado. » concebe a dação em penhor da cous::t alheia. 
· No estado actual do direito, porém, será Contrariamente ao systema, do direito ro· 
'tal solução a melhor ~ Para eluciclal-o, con- mano, o Codigo Civil francez, confirmando a 
tribuem 0 direito romano e a legislação es- jurisprudencia tradicional dominante em 
~rangeira moderna ácerca do assumpto. Ft•ança, consagrou, no al·L 2.'279, a re-gra 

No systema do direito romano, a proprie-- que, «a respeito de moveis, a posse equivale 
dade da cousa não podia ser transferida }JOr a titulo», - en tait ele meubles, la possession 

d vattt t::t1·e. quem não era ono, a non domino, excepto o fisco. Est.a regra tem sido, até o presente, ad-
. Todavia, a alienação da cous::t pertencente optada por diversos codigos. (12) 
a terceiro se revalidava pelo domínio super- Ella é que, ou por vi·l. de interpretação, 
veniente do alienante. Assim tambem a posse ou em virtude de textos expressos, regula, 
.da cousa alheia adquirida de boa 'fé não coli- no direito contemporaneo, o contracto de 
feria a propriedade ao adquirente, apenas penhor da causa alheia. ImportD. expol-a 
conduzia á usucapião. . aqui sob os seus diversos aspectos, corr-

Em todo caso, não era susceptível de usu- forme a entendem abalisados commenta-
.capião a cousa fur tada. dores, (13) Antes de tudo, significa ella que o pos-

366.-Cod. Civ. all., art. 1222. -Cod. Civ. 
do Japão, art. 355,-Laurent, op. cit:.-
XXVIII, n. 487. 

· (7) V. Cod. fed. suisso dasobrig., art. 217. 
-Cod. geral dos bens de Montenegro, artigo 
179.- Cod. Civ. arg., art. 3210.-Baud.ry 
Lacantinerie et elo Loynes. , op. cit., r, ns. 
33 87 -Vise. de Ouro Preto, op. cit n~ 20. 

(8) E' o pigntts pignori clatum, do dü•. ro-
mano. V. Cod. 'fed. suisso das obrig., a1·t. 218. 
~cod. Civ. do Japão, art. 348.-Baudry Ll.-
cantinerie et de Loynos, op. cit. t. I, n. 95.-
Lafayette, op. cit., § 161.-Visc" ele Ouro 
Preto, op. cit., ns. 16 e 17. 

(9) V. Cod. Civ. fr., art. 2082, al. 2.-Cod. 
Civ. lwll., art. 1265, al. 2.-CocL fed. suisso 
das obrig., art. 224.-Cod. Civ. it., art. 1888, 
aL 2.-Cod. Civ. hesp., art. 1886, al2.-Cod. 
Civ. mug., a1•t. 2289.-Baudry La.cantinieri 
et de Loynes, · op. cit., n. 104 e s.-Cont1~a 
Vi~c. do Ou'!'o. Preto, ·op. cit., ns. 63 a 66. 

suidor de boa fé, logo que adquire a posse 
dos moveis, adquire tambem a proprieda.cle 

(lO) Savigny, T1·aité ele la possession en dr. 
romw:n, trad. do· allemão por I-Ienry St:wd1er, 
1893, § 24.-Mét0ko1dey, JI!Ianuel de cl1·. 1'0-
m.ain, trad. do allemão por Jules Beving. 
seg. od., § 226.-Maynz. Cou?"S de d1·; t·omain, 
tere. ed., § 193.-Accarias, P1·écis ele cl1· . t·o-
main, qnart. ed., n. 212. 

(ll) Ma.ynz, op. cit. § 241 o not. 12.-Aoca-
ria op. cit. n·. 286, 3°, 

(12) Cod. Civ. holl. 2014.-Cod. Civ. it., 
art. 707.-Cod. Civ. hesp., art. 464.-Cod. 
Civ. port., arts. 532- 534.-Cod. fed. suisso,' 
das obrig,ações, arts. 505 o 506.-Cod. Civ. 
all., al"ts. 1006 e 1007. 

(13) Lauront, op. cit., XXXII, n. 540 os.-
BaLtdry Lacantinerio, Pré eis ele cl1· _ C'iv., l89::l, 
III, n. 1727 e s.-Planiol, op. cit., .r, n. 1173 
e s.-Mazzoni, Instituzione cli cU·ritto oi·vile 
italiano, seg. ed., III, ns . 182 os. 
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destes, ainda quando transferidos por quem 
não era dono, salvo os casos de perda ou de 
furto. Assim, tal posse, por si só, induz, em 
proveito do possuidor, a presumpção de pro-
priedade. Ao inverso, portanto, do que pre-
screvia o direito romano, o possuidor de boa 
fé, para adquirir a propriedade de causa 
pertencente a terceiros, não ha mister de 
usucapião. Segundo w maioria dos codigos, 
só quando a causa fôr perdida ou furtada, a 
acquisição do. propriedade fica dependendo 
da prescripção extincta. 

Corno consequcncia final, a causa alheia 
não póde sc1· reivindicada contra o possuidor 
do boa fé, sinão excepcionalmente, nos dous 
mencionados casos de perda ou de furto. 

Os moveis, cuja posse equivale a titulo, são 
os corporeos, e, dentre os inco1·poreos, apenas 
os creditas representados pot· titulas ao por-
tador, os quaes se equiparam aos moveis 
corporeos. 

Quaes os motivos racionaes destas re-
stricções f Primeiramente, os moveis cor-
pmeos, de ordinario, se transmittem por 
tradição manual, de sorte que, em relação a 
olles, não ha outro titulo sinão a posse ; em 
segundo lagar, é impossível, ás mais das 
vezes, verificar a identidade de semelhantes 
moveis, e seguil··OS na sua rapida circulação 
de mão em mão; demais, a sua reivindicação 
tornar-se-hia por isto ass<"ís difficil, além de 
que daria origem a multiplos litígios, cujas 
despezas, não raro, excederiam ao valor dos 
objectos reclamados. 

A' vista de taes motivos, a regra de que 
mo occupo, estabelecida, sobretudo, no in-
teresse do commercio, consulta, justamente 
com a boa fê, que, tanto como o credito, 
fortifica a necessidade da expedição e segu-
rança dos negocias. 

A' cerca do fundamento jurídico do conceito 
segundo o qual a posse attribue virtual-
mente o direito de propriedade ao possuidor 
das causas moveis, tres systemas se teem 
aventado ; conforme a um, é a« prescripção 
instantanea », que se opéra em proveito do 
possuidor ; conforme a outro, é um modo de 
adquü·ir especial, semelhante á acquisição 
ex lege ; conforme ao terceiro syStffilla, é a 
« prcsumpção da propriedade », fundada no 
facto da posse. 

Entre os mesmos escriptores, porém, se-
ctarios deste systema, que passét pelo mais 
acceito dos tres, muito se controverte, si tal 
presumpção . é absoluta, irrefragavel, ou 
antes, susceptível de ser combatida por prova 
em contrario. Neste ultimo sentido tem de-
cidido a jurisprudencia franceza. 

Não deixa, comtudo, de ter procedencia a 
opinião dos que sustentam que a presumpção 
questionada é legal, ou jtwis et ele -jure, 
ponderando quo a ·prova que o proprietario 

reivindicante da cousa perdida ou furtada 
póde excepciomtlmente fazer, não é contra-
ria á presumpção de propriedade que favo-
rece o possuidor de boa fé, mas versa uni-
camente sobre a circumstancüt diante da 
qual o possuidor de boa fé não tem direito 
áq uella presumpção, ou se acha fóra das con-
dicções de a invocar. ( 14) 

Emfim, para que a posse dos moveis pro-
duza o eJfeito da presumpção da proprietl.ado 
deve reunir as condições que se reque1'em 
para a validado o efficacia da posse, em 
geral, a saber ; fundar-se em justo titulo c, 
ao mesmo tempo, ser legitima e de boa fé. 

Eis aqui, a largos traços, em que consiste 
a famosa regra que, a respeito de moveis, a 
posse equivale a titulo. 

A doutrina e a jurisprudencià estrangeiras 
a tecm applicado á dação orn penhor da 
causa alheia com as mesmas condições o 
restricções que acabam de ser summaria-
mente expendidas.. ' · 

Na verd~de, os-interpretes do art. 29D7 do 
Codigo Civil francez e- das dispo·sições ana-
Iogas dos outros co'digos, attribuom á posse 
de penhor dos m·oveis corporcos e dos títulos 
ao portador os mesmos eifeitos que a posse 
de taes bens produz, quanto á presumpção 
da propriedade. (ló). · . 

Si o penhor for dado por quem não era 
(lona, nem por isso o cóntracto é i.nefficaz 
nas relações elo devedor o do creclor pignora-
tício ; aquelle não póde reclamar deste a 
restituição da causa empenh•tda, pela razão 
ele que não 6 sua ; por outro lado, não póde, 
o credor pignoratício, fundando-se em que 
ella não pertence ao devedor, recusar-lhe a 
entrega, depois de paga a divida. 

O penhor <la cousa alheia não deixa, tão 
pouco, de ter efficacia, nas relações do credor 
pignoratício de boa fé com o ante-possuidor, 
legitimo proprietario, excepto si a causa fui 
perdida ou furtada. 

Nestas circumstancias, ella pócl.e ser reivin-
d~cada, durante certo lapso de tempo. Fóra 
disto; não é possível a reivindicação, ou, por 
outra, o credor pignoratício fica ao abrigo 
da reivindicação, protegido pela sua posse, 
uma vez que seja de lJoa fé. 

E' certo que a sua :t:osse é precaria a re-
speito de quem dá o penhor, mas não o é a 
respeito do verdadeiro dono. O credor pL-
gnoraticio tem sobre a causa empenhada 

(14) Planiol, op. cit., I, n. 1203. 
(15) Laurent, op. cit. XXVIII, ns. 440, 

441, XXXII, n. 575-Baudry Lacanti~e1·i~, 
op. cit., Ili, n. 1019-Baudry Lacantmer1e 
et d.e Loynes, op. cit., II, n. 80 e s_eg-.-P_la-
niol, op. cit., 11, n. 2398.-Métzzom, op. ctt., 
III , n. 185. 
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um direito real ; o direito real é uma pro-
priedade; elle possue este direito a titulo de 
proprietario, e, por conseguinte, pôde op-
pol-o contra o senhor da cousa. 

A doutrina e a jurisprudencia a que me 
tenho referido foram adaptadas a disposi-
çõe~ expressas do Codigo Federal suisso das 
obrigações e do Codigo Civil allemão. 

Seg·undo aquelle codigo, quando os moveis 
corporeos ou os títulos ao portador são dados 
em penhor por quem não é proprietario, o 
credor pignoratício de boa fé adquire, não 
obstante, o competente direito sobre a co usa, 
comtanto que não seja perdida ou furtada. 
Si o foi, o legitimo proprietario pôde rei-
vindicai-a contra qualquer detentor, durante 
cinco annos, contados da data da perà.a ou 
do furto. (16) 

O Codigo Civil allemão applica, por ana-
logia, ao penhor dà cousa não pertencente a 
quem o constitue as disposições relativas á 
acquisição da propriedade dos moveis não 
pertencentes ao a1'enante. 

Assim •. o credor pigporaticio de boa fé ad-
quire girei to sobre a cousa empenhada, ainda 
que não seja do devedor, com excepção da 
que foi perdida, furtada ao proprietario, ou 
a elle ·tiracl.a de qualquer maneira. Na ex-
cepção não ·se comprehendem, nem o dinheiro 
nem os títulos ao portador nem as causas 
alienadas em venda publica. Destes precei1 tos se deduz que, versando o penhor sobr~ 
moveis corporeos, ou sobre os títulos a9 
portadõr e os outros bens excluídos da meni 
cionada excepção, só podem ser reivindica, 
dos os moveis corporeos de cuja posse. fo\ 
despojado o proprietario, mas aquelles ben~ 
não são absolu tamente susceptíveis de rei-
vincli.cação contra o credor pignoratício d~ 
boa fé. (17) 

O direito civil patrio, no i.ocante á acqui-
sição da posse e da propriedade dos moveis, 
cinge-se, pura e simplesmente, an direito ro-
mano, que lho é sub.3idiario. (1 8) Suocede o 
mesmq, quanto ao penhor da cousa alheia. 

A cousa pertencente a terceiro não póJ.e. 
ser dada validamente em penhor . O pro-
prietario tem, pois, o direito de a reivindi-
car contra quem quer que a detém, ou pos, 
sua, embora de boa fé. Comtudo, prevalec<:j 
entre as partes o contracto pignoratício corrr 

(16) Cocl. Fed. ::misso, das obrigações. 
art. 213, combinado com os arts. 206 a 208 .1 
-V. Cod, Civ. chil., art. 2. 390.-Cod. Civ. 
urug., art. 2.277, e_ Cod. Civ. arg.,.art. 3.2131 

(l7) Cod. Civ. all., art. 1.207, l'emissivq 
aos arts. 932, 934 e 935. 

(18) Lafayette, op. cit,, §§ 42, 45 B e 82. 
V. Proj., art. 720. 

todos os seus effeitos naturaes. Demais, o 
penhor da cousa alheia pôde revalidar-se 
pelo consentimento ou a ratifica.ção do pro-
prietario,e ainda pelo domínio superveniente 
que adquira o doador do renhor na cousa 
empenhada. (19) 

Do nosso direito civil, l'elativamente ao 
effeito pri:ncipal dp, posse dos moveis corpo-
reps e é).os tit.ulos ao portador, afasta-se o 
decreto n. 917, de 24 de outubro de 1890, 
que dispõe ácerca da fallencía commercial. 
Moldando-se ao conceito moderno, fundado 
na :regra que, a respeito dos moveis, a posse 
equivale a titulo, aquelle decreto faz appli-
cação de lia [, posse üos SQ bredi tos bens. 
S~guodo o art. 27, § 3°, o credor a quem 

o devedor entrega, como propria, cousa per· 
tencente a terceiro, pôde contra este oppÔl' 
o direito de retenção, si de boa fé recebeu 
a cotisa, Sf!tlvo o direito ele reivindicação, nos 
casos de perda ou de furto. 

]J;sta disposição, traducção quasi litteral 
do art. '227 do Codigo Federal suisso elas 
obrigações, estabelece a favor do possuidor 
dos moveis corporeos a presumpção da pro-
priedade. Ella é confirmada pelo art. 68 a, 
cujo primeiro inciso deve entender-se, sob 
pena de antinomia, no sentido de que não se 
reputa credor reivil).dic!j.nte o dono da cousa 
pe:o f<tllido adquirida de quem não era -dono 
sinão quando o fallido não fôr possuidor de 
boa fé. (20) 

Quanto á posse dos títulos ao portador, o 
decretou. 917, de l890, a1·t. 68ftambem 
lhes attribue, implicitamente, a presumpção 
da propriedade, innovando, porém, o direito 
anterior. , 

Pelo art. 12 do ,decreto n. 8.821, de 30 de 
dezembro de 1882, o possuidor dos titulas 
daq uella especie presumia-se dono,emquanto 
o contrario não era provado. Caso o fosse, a 
nossa jurisprudencla admittia a rei ''indica-
ção (21) O dito art. 68 f vai além destas 
prescri pções. . 

A' semelhança das legislações extrangeiras 
mais modernas (22), recusa o direito de rei-
vindicação dos referidos títulos contra o pos-
suidor de boa fé, ainda quando fossem elles 

(19) Lafayette, op. cit., § 161, 3 e not. 
(20) Carvalho de Mendonça, op. cit., 

ns. 689, 690 e 808 . 
(21) Inglez de Souza, Titulas ao po1·tadM· 

nodi1·e:to braz::leiJ·o, 1898, 149 e not. 301, 
onde cita Maéodo Soares, Direito L V, p. 369. 

(22) L. franceza, de 15 de junho de 1872; 
-arG. 12.-Cod. Comm. hung., art. 299 e 
300 . --,- Cod. Comrn. i tal. art. 57. - Cod. 
Comm. hesp., art. 545, 30, e 560. - Cod. 
Comm. urug., art. 765. 

.. 
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perdidos ou subtrahidos ao proprietario. Vê-se do exposto que, em face do direito 
De feito, consoante o· mesmo artigo, o dono patrio, o penhor da cousa alheia se rege em 
dos títulos ao podador, perdidos, furtâctos, mataria civil por disposi'ções completamente 
roubados, extorquidos ou obtidos :r:or falsi- discordantes das que a este pt'oposito se 
dada, estellionato e outras fraudes, só pôde observam em ma teria commercial. Que r_azão 
r eivindicai-os contra o fallido, si foi este ha para esta differença de legislação? Por 
quem os achou, ou obteve por semelhantes certo, nenhuma; tanto assim que o Codigo 
meios, ou os recebeu, sabendo a origem vi- Civil da Allemanha não duvidou accommodar 
ciada da posse. Assim, a presumpção da ao penhor da causa pertencente a terceiro, 
propriedade que da posse de boa fé resulta, as disposições que a respeito já vigoravam 
a res1Jeito dos títulos ao por tador, é abso- no Codigo Commercial daquelle paiz, e até 
luta (23). ampliando-as, quanto á posse do penhor dos 

Nesta nova theoria inspirou-se o art. 31 títulos ao portador (26). 
do decreto legislativo n. 149 B, de 20 de ju- O art. 9ll do projecto faz continuar a 
lho de 1893, relativo aos títulos ao portador desharmonia legislativa a qu<> me referi. 
de qJie foi desaposs<tdo o proprietari0 por Atem-se ao conceito antiquado do nosso di-
motivo estranli'o· á sua vontade, ou á dispo- rei to commum relativo ao penhor dos moveis 
sição da lei. Declara elle quo a negociação corporeos constituído por quem não é dono, 
de taes títulos, furtados ou estra~~.:iados, é e, tratando, nos arts. 1790 e seguintes, dos 
nulla, quando fôr feita depois da intimação títulos ao portador, perdidos ou furtados, não 
do furto ou do exl;ravio á Junta de corre- exclue da reivindicação do proprietario des-
tores, ou da publicação do edital de notifi- apossado, semelhantes títulos, quando pos-
cação aos detentores. Dac1ui se conclue que, suidos de boa f ti. 
quando for fefta em época ·anterior, a nego- Mas, parece oppovtuna a conjunctura para 
ciação é valida, e que, portanto, os titulos 'lO uniformizar a nossa legislação acerca do 
por tador, furtados ou extraviados,' não penhor da cousa alheia, regulando:o, no fu-
podem ser reivindicados contra o detentnr tm·o Codigo Civil Brazileiro, pelo modo como 
que naquella época os adquiriu, o qu:ü se virtualmente o regula o decreto n. 917, de 
presume possuidor de boa 'fé. 1890. -

Entre Ganto, as precit,adas disposições do Com este intuito, o ar~. 911 do projecto 
decreto n. 917, ele 1890, embora especiaes poderia se<· substituído pelo seguinte, que 
ao caso de fallcncia commerc.ial, são, de tem por norma o art. lz07 do Codigo Civil 
certo, applicavei~. por identidade de razão, allemão: 
a outros casos que supponham relações juri- « O credor pignoratício de boa fé adttuiré 
dicas creadas pela posse dos moveis corpo- dieeito sobre os moveis corporeos e os ti tu los 
re :Js e ·dos titulo., ao portador, pertencentes ·ao portador a, olle empenhados, ainda que 
a t erceiro, mas possui dos de ~oa fé. < não per~ençam a quem constitue o 'penhoi'. 

Por -conseguinte, applicam-se igualmente Todavia, contra o credor pignoratício, 
_ á posse, acom:panhada de bóa fé, do . ,renhor (')mbora de boa fé, pocferá ser rei vindicada a 
da cou~a alheia.. co usa movei corporea, si foi perdida, fur~ 

Ent1·e nós, tal é, na verdade, a interpre- tada ao dono ou a elle tirada de qualquer 
tação doutrinar-ia (24), corroborada por mais maneira. 
de um julgado, nomeadamente quanto aos Os títulos ao portador não são, em caso al-
titulos ao portador (25). gul!l,. reivindicaveis, q.ontra o credor' pigno-

rattcw que de boa fé os receheu.-Barão àe 
Lo1·eto.» 

(23) Inglez de Souza, op. cit., n. 125. 
(24) Carlos de Carvalho, op. cit., art. 682, 

parn.grapho uriico, e art. 703.-Inglez de 
Souza, op. cit., n. 122, 125, 148.-Duarte. 
de Azevedo. Parecer, no D·iYeito, LXXXVI, 
p. 165. 

(25) Accordão da Camara Civil da Corte 
de Appcllação, de 27 de junho de 189.3, con-

firmado pelo accordão das Camaras reunidas 
da mesma Corte, de 22 de fevereiro de 1894, 
no D·iYeito, L V, p. 58.- Sentença do Juizo do 
Dirotto da cidade de San.tos, de .4 de maio de 
l9Cll, no Di?·eito, LXXXVI, pag. ~01. . 

(26) V. Cod. Civ., ali. art. 1207, e antigo 
Cod. Comm. all., arts.' 306 e 307 . 
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Dr. Amaro 

Projecto do Codigo Civil Brazileiro-Breve 
relatorio sobre direito das obrigações-
arts. 1.011-1.227, por Amaro Caval-
canti, membro d:o Instituto dos Ad vo-
gados, encarregado de relatar esta parte 
do referido projecto. 

REJJATORIO 

P1·ojeéto do Cocligo Civil B?·azil.eiro - Pat·te 
Especial-Livr·o Te?·c"eiro-Di?·eito elas opr·i-
gações. 

EM GERAL 

, Obedeeendo de bom grado ao preceiiio-
esto brevis-que foi judiciosamente rBcpm-
mendado pelo illustre presidente da Cpm-
missão e do Instituto, t1-bstenho-me de toc~a e 
qualquer cli2sertaçã.o que, pela materia em 
se ou pelo desejo de fazM· sciencia, l~udpsse 
apresentar-para restringir-me sóment~~. e 
deJSde logo, ao exame do que se· acha disppsto 
no projecto, ,do qual se occupa a Commis-
são. Confrontando-o com as disposições ~ma
Iogas do direito romano, dos projectos ante-
riores de codigo civil., que j<i. temos, e cl~~ al-
guns dos cocligos modernos, emitto a minha 
humilde opinião, não como quem possue au-
toridade para a.tfirmar o melhor em qacla 
ca ·o, mas como quem diz sinceramon~e o 
que lhe parece ele bom conselho e acerto, 
em desempenho da tarefa quo lhe foi dis-
tribuída. -Necessaria clicantur, eaq·He p·Hqc·is. 

Cayalcanti 

1 EXPLICAÇÃO DAS Al3REVÚ'l'URAS 

C. A. = Codigo Civil Allemão. 
C. Arg.= » » Argentino. 
C. Ch.= » », do Chile. 
C. F.= 
·C. L= 

» » Francez. 
» Haliano. 

C., H.=P~·ojecto do Codigo Civil Hespanho1. 
C. P .=Codigo Civil Portuguez. 
C. L ... t ... =Codiois liber .•. titulus ... 
C, f ... =Confira ou compare. 
D, L •.. ·t. •. =Digestorum liber ... titulus •.. 
J. I. .. t ... = Justiniani Institutíones Jiber ... 

titulus. ,. 
J. R. P.=Jurís l~omani Proocepta. 
P. C. R.= Projecto do Codigo Civil Brazi~ 

leiro por Coelho ;Rodrigues. · 
P.T.F.=Esboço ele Cocligo Civil por 'l'eixeil·a 

de Freitas. 
Proj .-Projecto do Codigo Civil Brazileiro-

de 1900. · 
sg.=e seguintes (artigos ou paginas). 
V.=Volmne ou tomo de uma obra. 

As disposições dos títulos do Codigo Civil 
Brazileiro, que se denominam- MoclaZic~ades 
elas ob1·igações, E(feitos das obrigações e Ces-
sao de credito (arts. l.Oll-1.227) sobre o que 
versa o presente relatorio, contêm na sua 
maior parte regms e preceitos em tudo se-
melhantes, ás vézes identicos, ás do direito 
romano, ele onde, sabe-se, teem sido trans-
portadas para o corpo do direito civil das 
nações civilisa,das da, Europa e da Amerimt. 

-· ' 
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As divcrgencias dos dispositivos do proje-
cto com os textos romanos 'consistem, mui-
tas vezes, tão sómente, ou nas fôrmas de 
redacção, ou em certas restricções e alguns 
additamen tos. 

Por·estG lado só tenho elogios a fazer ao 
projecto. Si. o contrario fosse, dar-se-hia 
grande desacerto, não só por abandonar-se o 
muito que a sabedoria dos jurisconsultos rei-
manos já havia :firmado com indiscutível ra-
zão ácerca da mataria, como tambem por-

- que seria romper com a historia e a propl'ia 
actualidade do direito civil patrio, o qual, 
ninguem ignora, basêa-se essencialrp.ente so-
bre o direito romano, por isto mesmo, le-
gaJmente declarado-direito subsidiaria do 
paiz (lei de 18 de agosto de 1769 e de 20 de 
outubro de 1823). 

Encarando, porém, a ma·teria do peojecto, 
já em sua generalidade, j(t sob o ponto de 
vista da cleducção logica dos respectivos in-
stitutos, começarei por ch<ünar a attenção 
ela Oomniissão para dons póntos principaes, 
que desde logo se mostram defeituosos: lo, a 
classificação ou distribuição particular, que 
foi aeloptada; 2°, a omissão, proposital ou não', 
de certos institutos ou figuras de direito, 
aliás consagrados no direito romano e nos 
coeligos modernos de melhor nota. 

DISTRIBUIÇÃO DA 'WIATERIA 

(1.) 

O projecto tendo-se occupado, nos títulos 
I, li e UI, de matarias pertinentes ás obri-
gações in genere , isto é,elas suas modalidades , 
elos seus etfeilos, e da cessão ele c1·edito, passa 
no ti tuLo IV a tratar dos contractos tam-
bem in genere, o que certamente seria de 
considerar sequencici natural dos títulos pre-
cedentes. Mas logo em seguida, no titulo V, 
se occupa elos contractos in specie, a dizer -
dos contratos particulares da cornp1·a e venda, 
t1·oca , eloaçc?:o , locação, . emprestimo, deposito, 
mandcito, gestão de negocias , edição, 1'epre-
sentctção dramatioa, sociedade, parcet·ia rural, 
constituição de renda, seguros , jogo e aposta, 
e fiança -para, sómente depois de tudo isso, 
tratar no titulo VI « das obdgaçôes de'l'ivadas 
de declaração 1milateral da vontade» compre-
hendendo titulos ao portador e promessas 
de recompensa ;-no tit. VII, « das obrigações 
resuU<mtes de actos illicitos »; -no tib. VLII, 
«de outras causas ele ob1·igaçôes »;-no Lit. IX, 
~ela liquidação das ob,·igações »; e, finalmente, 
no tit •. X, da« insolvencia do devedor e con-
curso ele c•redo1·es »com osj n.ctos consequentes 
da cessão ele bens o das preferencias ou pri-
vilegias dos creditos o obrigaçõés. 

Ora, é facil de ver que· se deu larga inter-
calação no segttimento ela materia arLicular 

sobre as obrigações, consideradas estas in 
gene1·e. 

Não se desconhece· a ligação estreita, a, 
coexistencia iD tima tnesmo, e daqui a fre-
quente confusão no dizer- que existe entre 
a obrigação; rigorosamente di ta,, e as di-
versas :figuras do contracto, do quasi-con-
tracto, e dos actos illicitos; desde que estes 
actos ou factos são causcts efficientes daquella. 
Foi por isto que vVarnkõnig, depois de haver 
definido o que se devia entender por obri-
gação, accrescentou: Varia atttem est voeis 
obligat·iones potes tas : non solum enim ipsum 
vincttlum inter c1·edit01·em et deb·ito1·em eo 
nomine appellattw, verum etiam illius jus ew , 
obligatione oriundwn, aut debitoris officittm, 
ile~n causa ex qtta obligátio nascitur veluti ' 
contrattts ; attt instrttmentum, quo obligationis 
contractce probatio conlinetur ( Insti t. juris · 
rom. priva ti , § 756). . 

Sou o primeiro a confessar a difficuldade, 
ás vezes não pequena, de traçar em linhas 
bastante precisas os espaços que em um 
codigo devem ser, exclusivamente, reservados 
aos artigos das obrigações, objectivamente 
consideradas , e aos dos factos creadm·es das 
mesmas - difficuidade por ninguem igno-
rada, e que alguns codigos parecem ter 
procurado dis(at·çar, tratando de ambas as 
materias debaixo de um titulo commum, tal 
por exemplo :-Dos contractos ou obrigações 
convencionaes em geral. (Cocl . Civ. Francez). 
-Dos contractos e obrigações em geral (Proj, 
Cocl. Oiv . Hespanhol),- Das obrigações e 
contractos in gene1·e ( Cod. Civ. Italiano).-
Dos contractos e gbrigações em geral. (Cod, 
Civ. Portuguez), etc. 

Entretanto, uma vez reconhecida em logica 
e na technica jurídica a distincção incontes-
tavel, que ha entre- a obrigação propria-· 
mente e os factos alludidos, porque não seria 
licito confundir o e(fetto com a causa; muito 
importa , não sómente á escola, más igual-
mente ao legislador, adoptar um systema 
que assignale .e accentue, do melhor modo 
possível, as figuras dis tinctas de uma e de 
outros. 

Para isto, ca;so não pareça preferivel imi-
tar nesta parte o systema do Codigo Civil · 
Italiano que começa a tratar da materüt 
pelo capitulo - Causas !!la:s obrigações - a 
minha humilde opinião é: que, antes de tra-
tar-se dos etfeitos elas obrigações, se deviam 
ter articulado as disposições convenientes 
sobre as causas ge1·adóras das mesmas ; quero 
dizer - o titulo II do livro terceiro, de que 
ora se trata , deveria inscrever-se- Causas 
elas obrigações, e debaixo dello sermn inseridas 
<ts disposições geraes ( sdmente ge1·aes ) sobre 
o contracto, o delicto, o quctsi-cont,·acto, o ele-
licto, o qttasi elelicto, ou actos ilticitos, con-
forme a denoJninação preferida no projecto. 
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Em consequencia, o titulo, ora segundo, maior acE>rto theorico ou, ao· menos, ·a sua 
<<Effeitos das obrigaçõeS>>, passaria a .ser o superioridade pratica. 
terceiro, a cujo final se devia seguir quanto Que veem a ser actos ela vontade unilate-
refere-se á liquidação cl'as ob1·igações, e que ral no caso, sinão verdadeiras fm·mas ou 
no projecto constitue a materia do ti- modalidades do contracto ou do quasi -con-
tulo IX. tracto ~ E que se pode incluir na expres-

Não é mister ol:ferecer argumentos para são-actos illicitos, que tambem já não se 
convencer que a liquidação das obrigações é comprehendesse, segundo a intelligencia e 
parte complementar do titulo, que trata da a pratica jurídica, nas figuras do delicto e 
solução ou extincção das mesmas. quasi clelicto? 

Attenta a marcha· natural do desenvolvi-O titulo terceiro actu.al pas3aria a ser o mento d'a razão jurídica nesta ordem de 
q'um·to, conservando- 0 mesmo objecto que factos, é de suppôr que o direito romano a 
tem no projecto. Pela mesma razão acima d 
dada, o titulo clecimo «Insoh;enc'ia do devedor principio .só reconhecesse a existencia a 
e' concurso de credores» deveria p[tssar a obrigação (vinculumjw·is), quando contrahida 
constituir 0 quinto. / pela vont::tde das partes (contractus), e cujas 

especies foram successi vamente admi ttidas 
Distribuida, porventura, to:la a materia deb::Lixo das formas-re, veTbis, litteris, con-

na ordem, que vem de ser indicada, é mani- sensu. Nada niais racional ou philosophico 
festo que as modalidades, as cattsas,os e/feitos do que a vontade niutua das partes consti-
e os demais factos, concarnentes às obriga- tuir uma obeigação, ou a lei entre as mesmas 
ções in genere, ficariam articulados em seu em daélo negocio: 
seguimento ou deducção logica, ~· conseguiu- Mas~ ao lado dos factos pl'oduzidos pelo 
temente, de moclo talyez prefer1vel -ao sys- accordo dos cont1·ahentes, ha,via outros, pelos 
t~ma adaptado no proJecto. _ quacs, sabidamBnte, um individuo offeildia 

Depois seguir-se·hiam os títulos necessarios ou prejudicava a um outro ; e nenlmma 
sobre as differentes especies de .contracto e razão de equidade ou de ju.>tiça podia oJfe-

·OS outeos factos · que, como o quasi contracto ~·ecer-se com maior vigor á consciencia de e os actos illicitos, são tambem capazes de todos, do que o da necessidade de satisfazer 
produzir obrigações in specie. o alheio damno, que o primeiro faz ia ao se-

Agora, antes de encenar este ponto, seja- "'Undo, na sua p'.lssoa ou nas suas causas. 
me permittido fazer ainda uma ligeira. obser· F Apparece, portanto, aqui a segunda cattsa 
vação.O illLlstrado autor do projecto do Codigo p.a obrigação jurídica, a qual no direito an· 
Civil Brazileiro deixou de adaptar, , quanto tigo teve o nome, de nóxa (nox appelliatione 
ás causas das obrigações, a clas3ificação ro- pmrie clelietum continetur-D. !, 50, t, 16.238 
mana de <<obrigações ex ·contractu vel quasi- ~ 3). e mais tarde, o de male(icium ou ele-
ex delicto vel quasi, por ser considerada in- r.ictum indifferentemente_. Donde . ~ tl~eoria 
completa.» - fundada pelo Icto. Gaws : « Obltgatwnem 

Entendeu, portanto, apresentar uma elas- $Um ma divisio ·::n duas speecies cledttcitut· ; 
sificação mais satisfatoria, preopinando çmnis énim obligatio vel ex contractu nascitw· 
que as fontes chs obrigaçõ83 se reduzem pel ex delicto» (Com. IH. § 88 ) . 
a quatro figuras principaes, o chamado Depois, a propria jul'isprudencia tendo re-
quasi conteacto, o contracto, os actos ilii- çonhecido a existencia de diversos outros 
cltos e a vontade unilateral ( Bevila- factos, geradores de obrigações, que, apczar 
qua, ObseTvações pam escla1·ecimentos elo Çle serem lícitos, não eram contràctos nem 
projecto do Cocligo Civil B1:azileiro ; idem, ~onvenções, ou que a.peza.r de serem illici-
Di?·eilo das obrigações, p. 10-ll ). Sem ~os, nem por isto eram verJadeiros delictos ; 
contestar, por forma algLlma, que a classsi- ,-entendeu-se de boa razão que 03 mesmos 
ficação romana seja incompleta, e, além ~ ·1mlnm deviam S::Jr qualificados sob a san-
disto, respeitando em muito as razões em cção do direito. E dahi uma nova classifica .. 
que o notavel jurisconsulto apoia a suJ.· nova ção ampliativa do mesa1o jurLlConsu!i;o ·: 
classificação,por ser ma.is satisfactoria, ouso, ~~ Obligationes aitt ex contractu nascuntw· aut 
todavia, decla·rar, qU:e não enxergo nella, 11x nwleficio, aut prop1·io quodam }ure ex va-
talvez por defeito de curteza de intelli- fiis causaTUm (iguris » (0. l. 47, t. 7. pl'.) 
gencia, o porque da sua prefereucia. -.-Conforme a Jição dos interpretes, estas pa: 

De quanto me é dado perceber, vejo na javeas-w~rire causahtm· (igtwre-comprehen .. 
classificação adoptada no projecto as mesmas jlem quaesquer actos ou factos, que, , não 
figura> ele causas, que se encon·tram na elas- &~endo, como se disse, nem o contTacto nem o 
si:ficação romana, aliás, seguida. na escola e, delicto, prop1•iamente taes, produzem, 'não 
em geral, por tod·os os escriptores de dieeito obstante, vinculas e elfeitos jurídicos, seme-
clviL Em assumptos desta ordem, toda inno- lhantes ou identicos ; - é como si fo.3Sll1Ji 

_ vação, para ser admHtida, eleve provar o seu ~s (igtwas do contracto (quasi cQntractus) ou 
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as figums do delicto ( quasi." delictum ) -
Ortolan. Instituis . tom. II, pag. 121 ; -
Accarias. Droit Rl)main, tom. II, pag. 191 
o seguintes. 

Assim entondülJIS o acceitas na jurispru-
d.encia as novas causas de obrigações, foram 
ollas ta,mbom posteriormMte consagradas 
em textos exp1•esso;; do proprio direito vi·· 
gol)te :-« Seqt~ens clivisio in quatuor species 
declucittw ; aut enim ex contractu sunt, aut 
quasi ex contractu ; aut ex male fíc io at~t 
qw:l-~i ex .male(cio » .(I. I. 3. t. 13, §.2.) 

A innovação ti·azida á classificaçiio ro-
mamt pelo cl.outo autor do Projecto consisto, 
notadarneJJto, em ter augmentudo as causas 
de olJ1·igaç{)es jurídicas a d<t vontade tmilateral 
que fot especificada com os actos da <<emissão 
elo títulos ao portador, e <ts promessas üe 
recompensa ». 

Pe1•guntarei, porém : pódc--se , acaso, 1kgar 
que tacs actos não se enquadram perfeita-
mente na classe dos propr! os contractos, ou, 
si assim não quizerem, ·na dos quasi,con·· 
teacto.l ~ 

Aincl.a que especiaes nos modos cl.a sua for ·· 
mação, tanto a emissíío de titt;los ao portadat· 
como a p1·omessa ele 1·ecompensa a pessoa 
incletm·minaclc; por um cedo serviço são, 
por sua naturezll., verdadeiros contractos. 
Faltam--lhes alguns requisitos destes~ Então 
se riam de incluir na classe dos quasi-contra-
ctos. O fac to de até agora não terem elles 
sido capitula·l.os nominatim cl.ebaixo desta 
denominação, não é razão bastante para que 
se lhes pretenda crear uma nova classe. 

Segundo os factos, apresentam, diz Ortolan, 
maior analogia, ou com o contracto ou com 
o delicto, elles se classificam, - como si 
fo ssem contmctos ( quasi contractos ) , .,..... ou 
como si fossem clelictos ( quasi delictos ), para 
o iim das obrigações, quo rl.os mesmos re-
sult<J.m. (Ortolan, ob. cit. pag . 255). 

E, pois, como regea gora!, se póde estabe-
lecer quo nos chamados- quasi contractos-
se co~prehendem todas as obrigações que 
resultam de um facto licito, des.i.e que este 
não seja propriamente um contracto ou 
convenção. ( Accarias ob. cit. p_tg. 588. ) 

E' preciso não dar ao adveJ·bio - q~~asi -
nos vocabulos alludidos a significação vulgar 
que ello tem em pMtugu .Jz; quasi significa 
em clirci/;o «corno si. .. » ; quero dizer : -
quasi contracto é um acto licito, c1·eaclor de 
~ma obrigação jurldica -o qual, não tendo 
todos os requisitos do contracto, vale, não 
obs·tante, como si fôra perfeito contracto. 

Além di sto, sobreleva attender que na 
preprla definição, que o.> D. D. dão do qt~as i 
contracto, sompro se incluíram os actos da 
vontade unilateral. Diz Pothier : « Cbamà-se 
quasi --cont1'ado o racto do uma pessoa. per-
n:iiLtido por lei, que o obriga para. coín on·· 

Vol. li 

tro, ou que obriga o outro para com elle, 
sem que intervenha convenç~ão entro am· 
bos » (Tratado das obrig . ktd. de C. Tolles, 
pag, 65). «Os quasi-contractos, lê-se no Cod. 
Oi v. fl·ancez, são os f,wtos volun tarios do ho-
mem, de que resulta uma obrigação ( enga· 
jement ) para com um terceiro, e !is vezes 
umn. obrigação reciproca das duas partes ».' 
( Cod. cit. art. 1371 ) - « Considera:se quasi 
contracto,_ diz C. Rodhgues, o acto volunta-
rio e 1-iciio, de quo resulta uma obrigação do 
agente para com outrem, ou entre ambos 
reciprocamente ». (Proj. do Cod. Civ. Brazi-
leiro, art. ll76). . _ 

-Obl·igationes ex quasi-contractu. sw quasi 
ex contractu «iUce 'IJOc'antur quce oriuntm• 
cika conventionem expressam vel tacitarn » 
ex re se~~ ex facto aliquo licito ( Richeri, apud 
Lomonaco, Delle Obligazioni. v. p. 237). · 

Ora, quer no titulo ao portaclo1·, qu.cr na 
promessa de nJcompensa, o que ha ,justa• 
mente é um acto voluntario e licito de um 
individuo, que contrahe obrigação jurídica 
para com um t erceiro, independentemente 
de uma convenção formal entre ambos : 
logo, é evidente. que taes actos podem caber 
na classe dos quasi contractos, e conseguiu: 
temente, parecia excusado ·abrir para os 
mesmos a nova classe, que se contém nal 
Projecto. 

-Quanto á quãlifi<3ação de «actos illicitos» 
para substituir as de delicto e. quasi-llelieto, 
a sua Yantagem consiste em empregar uma 
expressão g0ral, quo abranja' as duas refe-· 
ridas classes d.e cat~sas de obrigações em uma· 
só, poeque, bem ou mal caracterisadas, no 
delicto e quasi-clelicto se entendem igual-
mente comprehendidas as m.esmas causas; 
que agora são de incluir nDS actos illicitos . 
T'l·ata-so, pois, do uma vantagem muito 
restricta ; uma vez que como já bem notára' 
La~orda_ de Alme~d~ a ~te pro:posito.__:._«~m
bora omtttam a 1.J.Jstmcçao alludtda (do delwto 
e quasi-delicto ), reconhecem-na implícita~ 
mente, graduando a responsabilidade, con-
forme o caso é de dolo ou de culpa.» («Obri-
gações», p. 327). · 

Entretanto, preciso dizel-o : a expressão 
« actos illicitos» no sentido do projocto, não é' 
uma novidade. Já T. do Freitas a havia em~ 
pregado no S@U «Esboço de Codigo ·civil» 
(art. 444), procurando justificar o seu asserto 
o conveniencia em nota ao artigo citado ; -
della tambem usam, além de outros, o muito 
illustre Van .. weter n.t sua obra « Cours de· 
drolt romain » (Vol. 1°, pag. 187); e final·· 
mente, é ai·nda esta, a denominação prefe-
rida pelo Codigo Civil Argentino (li v. 2,· 
t . VIl!) o pelo Cod.igo Civil Allemão «UneT-
lc;t~bte Handlungem (li v. 2, t. XXV), em cujas 
disposições parece haver--se inspirado o autor 
üo projecto quanto a esta parte. 

~1 



Nilo 1}&, porém, · :raz~ e~p13pial para. insis-
t i:v <íceilCf:l, clestws questoes wc1dentes. 

ooin· a. polJ!1lFI-S pa).ayra,s, r.nw <.j,qui deixo, 
l}ac(!l,. m~i~ ~i~{l A.Iti_ yistf), ç1q q.qe signifi!l~Il 
qut), Si q, <;: lafJS !"fiílé\,CI\>9 C:fCf ~~tÇÇ! llPS NPll\TICIS' 
tws. é. rf.la.ln:WIIte d!:!f@ÜL1fl§a , tam]Jpm !:\ nãp 
menos oar.to qpe, fKlm : a. Pl'eferida pelO 
~rito v dp .p.rojP(ltg, P.WHlQ qn, qua!li nwla se 
(:!.rl~!l!nt ~wfÍ! i~< ~em~l\&nte· r 13speitP. 

OMI§SQE~ NO P~QJl')C !jJQ 

Ap tes c1.e t udo, o qu.e se encontra no Livro 
da. parte Gora.l , a que se alll!d.e, é ma,nifes-
tq,ment(l tncoq1pleto . Elspecies ha, como o 
dolo, a (h~1-tde e a prescn :p çao , que não foram 
alli :qem defini tlil<S nem explicadas, e algnmas 
put11as fora~n mesmo totalmente omittic(as, 
t a,(la cpmo : a ca!tsa e a ir~te?')J ?'etaça:o dos 
antas j müdicos, a o~tlpa e o caso (o?·tuito ou de 
forga maio11. De maneira que, aevendp tae~ 

·figuras ou vaca bulas occorrm' fl'equentemente 
nas disposições r elativas à matevia das obri~ 
gaçpes, é in tuitivo que esta deixaram ele 
t !'llJ , em llll!itos casos, uma intelligencia 
clam e precisa, como, aliás, deveram sem-
pre ter: . 

.,lfo R.~. ObZigatio est }t~-ris vinoulu m , 
q:up. ~teoessit.alie acl;str.ingimw: àlio·u}tts solvendoo 
t'ei ,. semmdu11~ n ost1;oo aivitatis ju?'a - I. I. 3, 
t. 13, pr .- Obligationem SttbstanMa ao•' sistit 
in ·eo ·u.t aMwn nobi~ obstri11gat ad da ndum 
aliq.u id, 11e/. fao ienclum, v l! l p 1:oostandwn- D. 
! . A4,._t. '7, !il . . 

C .. Ii' . Bevilaqu a, Dú:. das Ob1'ig . p . 6} 
Lace1'0. <L de Almeida , Ob1·igações, p . 3; IJ:1 . de 
F11'éibs, Esãoço do Gocl. Oi v ., art. 867 e 
nata ih i. · 

(2) 

Taly~~ l'lm t>ignrfl~i), Q]:lsarvanciq. l'f<.j, I'eg·r'a 
~ J~Jgi sZ.p,(io ?· p1· esçJ·~~~V (J , nl'il! (lns ina ~~ ([VJpye-n, 
4a l" poàijlc(l tion}, pu ain.l!l. UP !l!lQeio ll!'l·in-
:fl1.[ngit' ~ Y!lU!~ SPl1t~nca ~ anu~is defiui t-to. in 
jtwl:i a~vile pe1·icmfilW rJ~t~ (P . I· !50, t . 18; 
:\;102), 9 fnpto ~ une o Pi1Pjecto evitou P.ofi-
nip Qll d!YGl'Sps ip titnt9.1! tJ. Jta se imünem niJ., 
~xtS\t\w!a Çk.'l.s otlrtgaqõas . Ben:t sai que, S(:l·· 
~nml\o !!> oiÜ!ÜilQ Pf> mnitnfi, 119s oo. \ g'os não 
çlpyem en]P<!r, Jlor mM\[;IÜ'P, o.l:nunn., dispo= 
stçõps !lue cpnteu!lM11 implas d..ontrina ou 
qe"tlpiqjip, Ult1. ~ tíi.P . ómel:!~ !l t.!ispus i~Jíes Jl1'!.l-
cllpti'IJ~$. pto{~ibitfyg$ on P.Pl'mi ·~ivq~ • .A.o men 
l'QOr\P pe Vfoll', a Yfll\l&,~i~Ji l'll. ~Pl~l:c<\ÇÜ:P do 
' jlilte<mil> çlf!v~ l\C}l!l11-so np j nsto Ill t:ü{l,,~ irt 
?lHJdio tt~ t·is ·imtbS ibis. ~P 'ri t u lo I a Modq~idades das obPigagões » 

-Mnttg íHPPOWl! llãO ~ltam l'l,XOJlU1lW de nn.iia.st3 di.;p~e (~~el'lm das o1;1r.igações ~ na
g!\igos Jll!ltlet'IlP~ (~~C!lPtíl Q Otdl"'Cl A!lQl~ão) · titraes, 6tl!l}ww!i•vas. (:1 faeultativas1 P!JSitivas p 
onte@p tl~ti ttit»U \l çlo YtWios 1lPs sons í n~t ic n5gativas 1mit1aipaas e at:l.liJS wias, bem como 

t.nto~, \'} t n de 1' 0 9J'dO fll13 qn~-teli!'QPS j}l- SPUI1e a. eb1>igação pm1a e súwples, on aondi-
lli ttit:IOS ~l '1Wi Ql14~!li;lo , r.orn9 ~(\j;t l'!l Qll !;$ Gir,na~ e a prasa. 
n&rigqpiiO, t·o lff!l-Gto, pagamrmta pardas a Oom relàção .;is pr imeii:.C'tS destas, cornpre-
®t~tltOS (à Pnt1•os el'l'\" l4!l.f\~BS, nli.O precisam ht;mdeose bem O porqnG da OJI\ÍS!lã.O l. clll, s i ft-
tl!' ~~li!}!\!ip p_u defi.pitl~ . ca1ção tã.o n ~ullilllOsa. , muito embor a reoom-
~M jl.) n~o &!lmit1tllillt l.t :p:J.\31 ma. f~l'a, menday!ll nn. escola neli! pm~ i., o qeve to.i.a. 

tr~~dO-l\~, pprventrll'~ d.t~Pnwas vool}.lmlo·, r>l!;t t er cabimento nas 111'8SCI'ipções do legis-
<J.lW, exp~·iln\ntlt~ im_po.rt:~ntes rela,Q9Bil 011 l~tlor . Mas, oom r elaçã.o ás lJlt jmas, a d1zer, 
figuras d9 dil·tJitt> t.l.as ol!t•igaç!ir ·, po.ss~m sar á..~ obriga,çõe~ oondir.;io<<aes e a l'raso, a 
~M'-'!If11tllút~ euteudmoo I)!J 0 ncto,s o.u fa.cto , me$illa r azãp nã.o prevaJeoe ; a SLH\ olassi-
em !lHfi dl'IVlY~ !lC!lOl'l'ill' . fit:~ção nãn in teres a sómenta. á escol(l. a sim, 

(101ri: w.•p, pQr ~4amplo, J.l~ta aa~o os vo- U\l prinGipaJmente, á pnatiGa. tlo direito. 
cabolGs-dolQ, cH?:ra, soli.fiqricd~~.clmdiçii<l e -:-Ral!ttivamen te ás o b1·igações natttraes, 
outroo, quando eoen<:temes ou orrala.tps ª' Ltiz ~o, e !lom apparante 1>azão, ql!o ellas, 
·mat~. 'ÜHle pbrigae.Q~. Som a cornpl'ehensão ~·eQend.o: de verJadeii'8. saucção juridiea., 
cltn"í\ e :p.~rf\lün. f!Q~ ~l!)ll,~l\tQs qu" antJ•am n~o d!'lT{:llll por i;;;to tlgqrar no Ctll1po'da legis-
llu. tbt'Pl<>çii.o qª' !.)bt>jgaçã,o, tl in@ossivfll l1sm !1\~áo, Poi· corto, ,ó a oln~ ignçõaB, di tas ciuis, 
O!)fl.llocol' f.\ !l\V!t1!~r 1lo c. nte~1Jl'l a effeit~ llij. t1\'Ull @Sta stmcç.ão e gn<·ant,ia. (jus acliom's) · 
iR-OOUl.~. emqm>nto que a:> Haturads, apenas, tio uma 
-~· ü{'l1'to gno !lt:l LiVJ'~ Tere{l:Ü'Q d~ Fari,~ l1J,.aueü·aimlir.actaeem dadascircumstaneias, 

661>a.l dp P t•Oj!'lflto üt1il!lla{lp #Da aílf[l{isit:® poxlerão ser invQeadas .Pelo r espectivo cr oJor. 
tum. JJ"M"çtio ,~ l'•l'fi»tr~r1fl dt! dinlilon> l!wa,m (2,ulc:wi<ts, 9b. oit.. p. l8H) . Jtt Pa,pinianos, 
e~q,llitmtio;J ~\glQl!> yoc;}.bnlos on üg~H·as J.o m'n Hlll tampo, ooosi.<l\lrava a obrigação na-
dtr. •oito, rol···, ijvos .•lO' aptos .. • J.·uridicoo om ge- ~ral o!)m.o n.m simples vinenlo ue <~quidru.le, 
:rai; couseguintíJ!llel"Üt:l, ta.tr ~ pal-eeersse .üs- (t;l· l. 16, t . 3, 95 § 4•). 1-fas isso não ob·· 
:ponsa.vol :nn· en~l\.1' llRl i~ d.efini.~e:s, ao t~.nt , ta,nt.o suhs.1 ·t.a ronNi,lera(;lio valio a, 
trat~l.'-;o,'Q rtQ:>: ac~® Q~peria~' das ol.rig:t- p~1·~ qne M ohrigaçõoo nalut·acs não s~aru 
~e~. no todo r i&1.1(la tla arphara do Q.ireiHl quo 

A oonsider.(\ciiQ, ppmm nfiQ ~tisfuz. n~i,p st'i ha Pil..~Z '• ondn 'Iaos QPriga.t;ões con-
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stituem materia clirecta de acções jur1.iciaes 
(Equity-jurisdiction, Cotwts of equily (1), na 
America do Norte o na lnglaterl'a), como 
Çtindfl,, vemol-as contempladas, ainda CJ,Lle 
incidentemente, em disposições dos cod.igos 
modernos seguintes (C. F. art. 1235; c: I. 
art. 1237; C. Ch. aet. 1470 sg). • 

O pr oprio projecto reconhece igualmente 
a cfficacia de taes obrigações, quando dispõe 

· em sen art. 1118: «Não se pó l o r epetir o 
que se pagou para 13olver divida presp11ipta 
ou para cumprir obrigaçlto naturaL>> 

O direito romano, embora não reconhecesse 
a esta especie de obrigação o j us actionis 
dava-lhe, todavia, em muitos casos, o re-
curso da cxcepção (sed parit emoeptionem-
D. 1, 2, t. 14, '7, § 4°, ... in .eam speciem 
obligationis, quce habttit auxilium excezJtionis 
D. l. 46, t. 3, 94, § 3°.) 

-Cumpre agora accrescentar : <\-S~im 
dizendo, não é meu in·Guit;o fazer censur&. 
alguma pela omissão das olv·iagções natur·aes 
em secção dtstincta do pl'ojecto ; apenas, 
r elatando a materia, enteqdi conyenieote 
m encionar esta circumstp.ncta, bem cpmo 
q,lgum{ts outras, por ip~eressar.em, direct~:~, 
ou ini.lirectarqente, á mesrpa, 

'"ly. R. P. Is nattfre çlebet, quÇJm j'Lf?'e 
gentium dare oportete, cujus fide'(l1 secttti Stt-
mus-D. I. pQ, t, 1784.,....,-Eliam quod nature 
debetur, ve11it in compensationern-D , I. 16, 
t. 2. 6. -Qtâc~ enim tem~ con.gl"a]kum fiel e i 
human, quarn ea, quce inte·r eos pletcue?-~mt, 
servo:?" e ? -D. I. .~<\ t. 14, 1 pr. :--!ttre naturce 
cequurn est neninem Ctf1n altedus detrimento 
et injuria fieri locupletioTem - D. I. 50, t. 
17.206 

Tàmbam quanto ás obrigações, ditas con-
junctivas, facultativas, positivas, negativas, 
principaes e accessorias, supposto a sna clas-
sificação po projecto pudesse concorrer pa;ra 
melhor POIUprehensão das outt·n.s espec.ies, 
mencionadas no mesmo - não ha, comtudo, 
falta ~ensiv~l en:l se i;er e:p.tendido d(;l maio 
contrario. 

- No emtanto, pelo que diz I'espeito ás 
obrig-ações pU?·as e si?nples, e ds concliçionae~ 
ou a prazo, não duvid<l<rei insistir; consiçlero 
a insersão de artigos, a ellas referentes, 

(1) Não se qufnt dizer que na · « Equity-
jur.isdiction» só se comprehendem direitos ou 
acções fundados em ob~·igações natu?·aes; ao 
contrai'io, sabe-se que a mesma abrange o 
conhecimento de pretenções di versas, para 
as quaes não ha remcdio nas disposições da 
·'Comm.on Law" . Mas o qne é tarnbem certo 
é quo essas p retenções ele eq~ticlade pro-
veem, em não pequena. pu,l'te, de meras obri-
gaçõe§ natt~raes, assim ampavadas pela mão 
U<t justiça. . 

não só d.a maior convenioncia, mas até in-
dispeusavel , como par-te complementar im-
portantíssima « a do direito das obrigações.» 

As poucas disposições que se encontram 
nos arts. 134 e seguintes cl.o Projecto acevca 
da condiçtío suspensiva e 1·esolutiva não bas-
tam tle maneira alguma. E não se compre-
hende mesmo por que o· Projecto, se tendo 
occupacl.o das obvigações solidar ias, altm·na-
tivas, divisíveis , t:ndivis i<~Jeis e com a clausula 
penal, em capítulos distinctos, - deixasse, 
entretanto, de fa:zel-o, sem:;lhantemente, ao 
menos, quanto ás o@rÍgações condicionaes e 
a p 1'azo,- especles, não menos relevantes, 
e que, por isto, se acham devidamente con• 
templadas em textos dos varias Codigos. 

Oomo sabe-se, o direito pa.trio é, a este 
respeito, por demais deficiente, o que obriga 
a recorrei' ao direito subsidiar·io para o 
estudo e decisão dos casos concernente~. Elra, 
pJrtanto, manifesta a opportunidade ele ser 
preençhi la t.ãO- sensivellacmnu,. 

-Em geral, as ··con_lições que appai!lecem• 
nas obrigações c co[itractos se dividom em 
oausuces, potestativas, mixtas, suspénsivas e 
1·esolutivas. Oon venho que, som relação ás 
tres primeiras, a, sua ins01•ção em artigos do 
Projecto seja cer-tamente d"ispensavel ; mas; 
com relação ás duas ultimas especies,-
não, positivamente não. -

Ao contr-ario, estou tão aonvencido da sul:). 
necessidade, que não hesito em propôr que 
ao Tit. I elo Livro-«Direito das Ob:igações» 
- se augmente um capitulo especial sobre 
as obrigações condioionaes e a p?•azo, como 
tudo adiante se dit' á por fórma mais conve-· 
niente. 

Ell1 particular 

TIT. I - MQDALIDAl.lElS DAS OBRIGAÇÕES 

O Pr1ojecto começa por classificar em tres 
capitulas distinctos as obrigaÇ',Ões de dar·, 
fa zer e nci:o faze?". 

o. c a p. I. « Das obrigações de dar » ten1 · 
duas secções : obrigações de dar cousa certa; 
e obrigações de dal' cousa incer·ta. 

Gwudan(lo esta, distincção o Projectf> 
mostra.-se -de accorclo com os expositores do 
dir~eito r omano, com outros codigos mocle~·
nos, e com os Projectos do Codi r,-o civil bra 
zileiro anteriores, de T. de Fre itas (artigo 
887-954) e de C. Rodrigues (arts . 468-473), 
srndo, porém, de not:tr que ' T. de Freitas , 
tr::ttando das ob?-i_qações dé dar,· estabolocer_a 
ainda outras distincções, taes como,-obrr-
gações de dar oousas não {ttngiveis, oousas 
ftmgiveis, quantidades e sommas ele clinhei.r·o; 
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ns quaos flJt' O.IU omHLitlas, a meu voe , so m 
1

. a c.ompe_nsaçi o cl~s bemfeitorias com as de-
inconvonionf.e, no pt'OJCCto actual. Quanto t et·wraçoes (ProJ. arts. 1021, 607 · e 609); 
:~o mu.is, se pó.lo Mfi l' mar que as dispo.:iições omqucmto quo o P. T. F. dispõe: que as bem-
ÜOdl.o ~;on(arem. com n.s do projec ~o T. de feltorias necessa?'i<1.s e uteis so indemnisam 
l"l'eita.s salvo pequenas divergencin.s , quo ao pos.midor do b::>a fé, si este não teve pr o-
Lambon't importa indic:u pa1·a os fins do lli bição de faze l--as , e quanto ás volttptttaTias, 
pl'o~onte Lrabalho. . não, e1u «b~o1uto (lbi, <1r t . 904, ~ 6°). 

1Ja1· oousct certa (Seo . I, arts. 1011-1021) Em rcht~ao aos fructos pcrceb1dos, o pos-
A.t•t. 1016. A possibilidade de podot• o suidor de mé'~ f0 c:1l'ece de todo o direito, 

elevador r e.>olve1· a obrigação, caso o credor conforme P. T. F., r eslituindo·os sem inde-
nii.o queira annuit• a, um aug monto de preço mnisação alguma; 9 Projecto, porém, ainda 
peloil << ft•ucl;os scpat'<tdos », não se encontr-<t que de accordo com o teor geral dessa dispo-
em 1'. d Froito.s· e to fldltt só do metho·ra- siçito, diverge (lüll<t, todavia, em reconhecer 
?lwnt;o 0 11 augmrm to lla coustt , como dando ao ao possuidor do má fé « rlirei L'o ás despezas 
d vedOl' o di r iGo de exig ir maior preço, « si da peoduc~:ão c cus teio » (arts. 1021 c 604 ). 
não hott vol' nos ti tu los cUs posição em contea,- Devem, com effcito , prevalecer de prefe-
l'io; Q si o ct·odoe não aonuir , <t oJ)l•igaçào r oncia os disposit ivos do Projecto ? 
s r ~olv t' lÍ.» (P. T. F. ~ 5° do al't . 903). Decida-o <tillustre Commissão. ' 

l <tl' o·, com !rol to, que sel'ia melhor snp- Isto pJs to, e deixando de mencionar outras 
J? l'intir do u.d. 1016 a palavra.s - fruc tos omi3sões que ainda se deram, entendo que 
s .Pt~l'a,do~ . . seriam de suggerir as seguintes emendas: 

L s t~to sep :J.r ados, nad.a uupedo quo a Ao art . 1016- Supprúni-1· as palavras 
OOU}t ~l'l.J ~t pt·· l;~dtt s m elles, o, J! r tanto, « fl•tw tos separados » e accrescentar ao final 
r<~M Jtll'ldt a na.o lt[\ , paea que s U:?ponlla da segunda al,:nea « e o· fmctos separados 
\o t' tlor- ttm on ttS, _IJ.ttO o n~esm? JJao tcvo per tencem ao devedor ». 
•m V\'f,a ao ontr o.lur- tt obngnçn.o,- · m o- Ao art. 1017- Supprimi·r <i.s palavras -

n · ~ ;.untlt\, l1tt l't\ g11 o dov•doe po. sa r. ~ol- « fi c<nn-lhe, porém , stüvos os direi tos até o 
ol .. u,, sob o tüluctl~O pl'etexto . A d1 ·po~:Q<to , dia da perda » ( sarvo explicação accoitavel 
n~o ~UI. no P L'OJ o to póJ dar o Cfl. Jao a sobro o conteúdo de ta.es direitos ). 

lllul tl\' d nuJ.ndo. . . _ Ao art . 1019 -AccnJscenta!-- «Si a dete-
ft• rt to p r obldo , ante tia kachç~o rior ação so der por culpa do de-vedor, t eeâ t\ n , ~ - Y m po~·t ucer tt dev dor , dtz log~r o disposto no ar t. 1015» . 

'1 , du . • t· llil1 (lo . cnt.). 
Nostt ponto o Projooto fundtt tlit•eito novo , 

e u.1.n>ndo:nou I\ tloutl'iun. do tlit· ·i to roma.u , 
s go.mlo o qut~.l, oontl'o.hlda unu1 obrigação 
tmwt & siut;ptes, on torn::t.dêt W.l pela r t>lizo. .. 
çii.,J ti;~ tnt~liçlio- ou veuoim.ont,o do Ju•azo,-
comnwdum t•ei tül\ro portenom.• .o, ·er dor 
(C . • •1. t. 4 ~ -

i t•t. lOl?. A dlsposiQií.o onfar om a do 
t~oJ' ~. 004 do P. T . F. Htõ n Un. uma parte 
qnu nii k\ ~tMt claNt : sn,lv di-
I'Qt ' tttâ o dht ,:n, ))Ol'l.~a ~). U d.ir i to -0 
Mt r 'lo ' de _p:!tl.il' i d mui' \(:.i.'i.o da 
oon u ptn-d., o ttanro.o , a_pe7.M' da. a.u-
~ IQlt~ tle onll}..'\ por P'l.r~e do çlevedor t, E' 
lt•~Joi · :flxn.r oon tido on. a.J. 'tn da t,a, ' 
1 ü.~t ', ou, tltl~ ro.alhor 'llllpdmir tu. 
:p...'\ri;u do tu•ti.gG .. . 

Al.•t;. lOl - Hm. O:s di' "il,ivo.' oàr 
~ ~iit~~ro tla oou.s:a oor~"li. iliv&1,<00.l, ap&-
ll.< , tl adoptad: l}Ol' 'l'. de Frol~ no S&--
guin'OO ~-1''' ~m nl\.o oogitu• o :tl't. HJl9 do 
pNijooio a dO:t.~t>lo ~•v;ào oom culpa do do o~ 
aor (P. ''. ., &l'lt. 001 44)), ;m.s~ Qll.1 qu. ' 

!g\tmto parooo, e deveri<t appUe-'tt' o m. ·•no 
di '\P&"to d.o ~u.•t. 1015 ;_.2-", 6ID 'b.tnh· })1\N, 
o :possu.hlor tlQ boa m o dit·oito lt le autat· 
:t' oomtoitod ' rt@ uphw.ria:s e o de -rel<}ll!'i(l) 
qu.,mto o alol' 't~' 11l()OO;SSUI'w..,~ t: u!tZ~- o, 
boo1 ··m pat'a o eredot• o di.NitG tio oppót· 

cousa incerta ( <J C. . li, a1·ts . n.s, 1022 
a 1.0:d5) 

E' sabicla a irnp ortancia da di visão entr e 
dar cotiSa certa ( spacies) a dar cousa it~certa 
(gm<1.t.s, quantita ·): l ) p rquo o devedor d<1 
primeira, d~\ - a, a pvrda accidental da. const>, 
ii a isent o da. obri,ação, ao passo que o de-
vedqr da. e<runda nã.o fica, da.ndo-se por-
v nt;nea iden tica cir umsta.ncia · 2) porqu e 
o devedor da cou'a. cax·ta. é r sponsavel n. 
redor pela, iuJgligl)nt:ia quo ha.ja na g uarda. e 
n .. naçito de!la - o quo não e pó de exigir 

com relação á cou a. incerta, ; 3) porqu , ti-
nn.lmoute é a.o dov or dt> ousa, incerta quo 

('} i bmu quo no a.r t. 77 d P1·ojecto já 
ii s~~m d.eliuidas • · i.eos oopeei. d{} bemfei-
torit'fS, a.cilua i nd.ica.dn.s, - ropeUrci ainda 
lUJ. U:t : « M 00ffif1 ltOl'iM )1/lC(JS:lai'ias aquelia,s 
' Olll as quruH a. CQU '\ não pod ria. .,er con-
serv!-\ 11 • - o bemfoitori' ·utt.>is n;s que, na.o 
'elld•p in dispensa. -vai, para a. cou ' twva.ção da, 
cou ·11· Ko todMia tt mmliV sto prowito, 
n.ngt;uMt<Vldo o '\vator da. mesma . ã.o bm1l-
fuitodt~S t;otuptum-ias a' tlo m r luxo ou 
l'OOrt io, ou de xclusi a. utllidt\de pa,I.'• quem , fez (I. T. F. ;u·t. 9 -). 
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compete fazer a escolha da cousa que deve 
ser prestada ao credor, a menos que o con-
trario resulte <lo proprio tHulo úla obeigação. 

- Quani;o aos dispo8itivos do projecto nrsta 
secção, embora talvez menos completos_do 
que a materia exigia, sfl.o elles sem duvida 
acceitaveis, o conferem com os disposiLivos 
analugos eles arts. 892, 912, 913 e 915 do 
P. T. F . , sal v o dizeres de rerlacção. 

ct·:- C. F., art. 1136 sg.; C. I., art. 1-113 
sg .; C.P., art. 714 sg.; C. A., art. 242 sg.; 
P. C. R., arts. 463- 69 ;_C. Arg., arts. 608 e 
635; C. Ch., art. 1508. 

J. R. P.-In st.ipttlationilms alias species 
alias geneTa deduwntw·- D. I. 45, t. I, 
54 pr. · 
. Alittd pTo aUo invito c?·eclitO?·e solvi non 
potest- D. 1 . I 2, t. I, 2 § I . Species penit ei 
citi debetuT .-Deln:to1· speciei hbeTattw inteTiltt 
rei. Si certos nummos, puta qui in m·ca sint, 
stipttlattts sim, et hi sine culpa prornissoTis 
perieTin.t, nihil nob::s debettw - D. I. 45, 
t. r, 37. 

- Gemts . ( cousa incerta ) pe1·i1·e non ;;en. 
setuT .- Animalittm castts, moTtes, qttceque 
sine culpa accidunt... a nullo p?·oeslantU?·, 
nisi inter contrahentes plactter-it. - D. I. 50, 
t. I7, 23; c. I. 4, t. 24, 6. 

- Commodum e.ftts esse clebet, cttjtts peri-
cttlttm est.- C. 1. 4, t. 48, I; D. I. IS, t. 6, 
7 ; Ibidem, l. 50, t. 17, 10. 

Si id quod stipulemur, tale est, ut clari non 
possit palarn est, nc!tU?·ali ndione intttilem 
esse obligationem-D. I. 44, t. 7, I, § 9. 

«lmpensce» necessa·rice stmt, quce si f'acto non 
sint, r·es atd peritttra, attt deterio1·e (atura sit. 
« Utiles » qttx melioremclotem faciant-deterio-
rem esse non sinant . .. « Voluptttarice » sunt, quce 
speciem, cluntaxat rwnant, non etiam fntctum 
attgent. D. l. 50, t. I9, 79. 

Obrigações de (aze1· (cap. 11, m·ts. 1.026 e 
1.029) 

Obr·igações de nao faze·r ( cap. III, arts. 1. 030 e 
1.031) 

· Salvo a redacção ou modos de dizer, o 
disposto nestes dous capítulos confere igual-
mente . com as disposições ·do P. T. F. 
(art. 954)edoP. C. R. (arts. 470 e473). 
E a respeito da sua materia só farei uma 
simples observação : -talvez fosse conve-
niente additar ao art. I.03l um prazo, 
dentro do qual o credor deve exercer o seu 
direito. Como sabe-se, os factos, uma vez 
consummados, dão causa a que em torno 
delles se crêem novas relações ou obrigações 
para com terceiros, ás quaes ta.mbem im-
porta attender e re.~peitar. Se, pois, o deve-
dor, obrigado a nao {'a.ze1·, procedeu, não 
obstante, de modo contrari.o,-e li)e o credo~' 

por sua parte, tendo disto sciencia, deixou 
ele fazer valer o seu direito em um tempo 
razoavel (90 dias, JJOr exemplo) - o facto 
deve subsistir, respondendo o devedor sómen te 
por perdas e damnos . Qui tacet, cum loqtti 
potuit et clebttit, consentire vicletu1·. 

Cf":-C. F., art. l.l42, sg.; C. I., art. 1,023, 
sg.; C.P. art. 711 sg.; C. A. art. 241 
sg. ; C. A1•g. art. 659; C. Ch. arts. 1.553 
e 1. 555 . 

.J. R. P.- Non solttm 1·es in st·ipula-
twn cleclttci poswnt, sed etiam (acta; ut si 
stipttlemm· c!liqttid (ie1·i vel non fieri - 1 . B: 
3, 16, § 7. 

- Qtwd impossibili est, neque pacto, neque 
stipul'atione potest comprehendi, ttt tttilem actio-
nem, aut (actwn effice?·e poss·i; imposs·ib-ilittm 
mtlla obligat-io est . ..c.. D. I. 50, t. 17, 31 
e 185. 

- Qui (aci, qttad (a em· e non clebit, · non vi-
clettw (ace?·e id, quocl f'acm ·e jussus est-lbidem, 
121. - . 

Objecto da obrigaç{{o 

O Projecto, ao que parece, no pensamento 
de evitar, o mais possível, as minudencias, 
chegou ás vezes ao extremo opposto, tor-
nando-se, por i:>to, incompleto. 

Foi devido talvez a esse pensamento que 
o mesmo, tendo declarado no Livro III da 
Parte Geral, que é nullo o acto juridico, 
quando for illicito ou impossivet o seu objecto 
(art. 166, 3°) deixara, entretanto, ele ex· 
plicar o que S-3 deve entender por objecto 
illicito ou impossível em direito. 

A cli~posição referida confere com a do 
P. T. F. (art. 559); mos a deste ultimo com-
prehende tambem os actos immoraes, bem 
como . define juntamente em artigos distin-
ctos - quaes são as causas ou (actos que não 
podem ser objeGtos de obrigações, por serem 
impossíveis, illicitos ou immot•aes (arts. 549 
sg . ). 

Completando, portanto, as disposições do 
projecto nesta parte, conviria accresceutar 
onde fosse mais adequado: 

Art . Considera-se objecto da prestação 
impossível :-physicamente, qua.ndo a impos-
sibilülade resultar elas leis da propri[l; na tu-. 
reza ;-jtwidicamente, quando ella resultar 
da' prohibição da lei. Incluem-se nesta se-
gunda especie: 1) as cousas que estão fóra 
do commercio; 2) a cousa certa, que se sup-
poz existir, mas que não existia realmente 
ao tempo de ser contrahida a olJrigação; 3) o 
direito successorio, na hypothese do art.l.236 
deste codigo. 

- ( Nobis omnes ln~jusmodi pactiones oclios~ 
esse viclent.w·, et plence t?·istissimi et periculos~ 
eventt~s . .• S açundwn vetçres itaCf.ue r· e gulas 
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so.-ncimus, mnnimodo hujusmodi pactu, gum 
contra bonos mo1·es inita sunt 1·epelli, et flthil 
ex his pact1:onilms oliservan:- o . 1, 2, t . 3, 30). 

Art. Considera.-se facto illicito, como 
objecto da. obrigação : 1) a acçã.oou ami ~ão 
prohibida por lei ; 2) o acto ou facto contra-
rio aos bons costumes . 

C.t";: - d. F. ar ts. Ll26 g; C. I. art . 1.116 
g ; ·c. P. arts . 66g sg.; C. A. ar_t . 314 g . ; 

o. Arg. art . 530. 774, 876, 922; C. Oh. 
art: 1.461 sg . _ 

~Y. R.. P.-.Fmpossibile habettw íd , wi 
natura impedimento est, quo rninus existat-
I. 1, 3 i;. 20, ~ 11. Ea quce da.1·i impossibiho. 
sunt ,;el g11re in rerwn natura rwn st~nt , pro 
11011 adjeclis h.abêntu1·-D. l. 50, t . 17, 135 . 
~ i ab eo st.ipttlaws sii11, qui _ efficere nõn 
possit, cum, alio possibj.bile si.t, jm·e fadam. 
ob1igationem Sabi.m.&.S scribit- D .. l. 45, t . l, 
13 . "'5. 
Inttlili.~ erit 1ipr.tlatio . . . si rem saN·am 

atá t' f~giosa·m, quani humaflÍ jm-is esse crc-
dibal, 'f'el publicam, gure u.sihus popu.li per-
petuo <'.~sita sit .• . <eel cujo' commercium 
1wn habuit, «?1 ,·em suamdm-i, qui tipul 
tm·- I. 1. 3 • 9, ns 1 e 2 ; D. l. 45, 't. 1, 
') pr. 

1\"ulla p1·cmtissio potest cànsl~sflwe, qt«.tJ ex 
'll01UJ!lal prc1nitlenli statum capit- D. I. 45. 
• l, 1 • 
Pae'W, qure oon11·a leg··, cons1itulimwsque, 

1/Jd trdra bmw 1no;·cs 'ltnt ntdlant ''Dim ha-
bara inilubitati ·uri.s est- e. l. '1, i;. 3, 6. 

Palrtm tl$l nalm"tlli rulio1 intdiümt ' B. t·i -
nl~Mmrc . I!'Udli si d<J lwminc l~1·o, ooJ. jam 

mwloo, "t:<!i{tiidibus dmlsfds Jàd'flt .sif stipulatw 
i'P!Jflflr M~, pi igl'll/611"tllrD<Zn'lol W.UYt luhn~il!wll!~ li-
bw-I!Wl ~. :t;p,f 'IWIJJF'lliPJJ)ffl, l!SS<'!, 'r{)I'Ji, fWIII/!S -
'JZ'!Aras ?!;.<;,'>"@---]). L 44, "L.. • 9. 

~0/'JSS'Wil?l C!ft :s~fi.ffJO!!Il/IIJJri IN!Ji'JIJ @tâg)JI)I), lff._IJM!JZ pr 
fiYii'f'J!J.Wi'S 1'/.WJ!Pl, JJã/t. • • ilfertl2 @Jf:ife4fJfiWi'J't dff.siH~D1'& 
:glfJJl!/Jnf!!líi1:JJlJ, mxtillllra.,iff!dlu~te.'f!'!i-D. L. 4l!;it.3; 
]!5, § ~ ~ .[. ll t. 1!, .zs. 

/(!JtuJJil/f$'1]fii BlJJ WA;I;iJlJ. jff!NJrmi'SSI!IJm ·1:$Z •• •• MIM!./, 

'VaM.t-- .L .il.~ :S, t. ll:ID .;;J ~4. 

de ambas as partes, quer seja em beneficio 
de uma. dellas sómeuta; ella. é, como diz La-
cerda de Almeida,« o motivo jurídico da obri-
gação de ca.da contraetante »- Causa est rali.rJ 
p1·o_pter IJ1lam al-iqr,id datur afft fit (D. I. 12. 
t . 6, 48, 52 65), Por isso, provada a, sua 
inexistencia, falsidade ou torpeza, a obri-
gação a.presema.-se careeedora de mn do:; 
seus elem entos e,conseguintemente tornit-se, 
se Bão nulla,certamente annnllavel (Laée1·da 
de Almeida. Olrrig ., § 64). 

- Não se ignora que muitos consideram 
dcsneceS5ario comprehender a causa. entre os 
requisitos da obrigação ... 

Mas o certo é que ella tem sido até aqui 
reconhecida, não só como figura jurídica ou 
razão apreciavel na jurk""Prudencia. pa.tria., 
mas ainda vemol-a igualmente pre;;cripta. 
no direito ciVil de varios povos. 

Dahi a affi.rmação cate.,aorica de Polliier: 
« quando a obrigação não tem causa alguma. 
ou quando a causa, pela qual foi eontrahida 
é falsa.- nulla é a obrigação e nnllo o con-
tracto» (Tr. das O brig. , pag. 24). 

E' o que os iogleze~ chamam c collilidera.-
tion », isto é the material cause 1chüih mores 
a cont1·arting party t.o múer inlo a conb"tU!l 
(Blackstone, Comm. 433.-The ctmfrad: m· 
olJligation for which lhens is no « Clil3sidera-
li.m , oo.ntwt be en{01·ced at lmJJJ Wa " & 
P~n. 317). 

an~"' d.ireifu allemão era. t.ã.o rigoli"'OO 
a. este I>espsito, que o propaio rtlll:onhooi-
mento de uma. divida, que não decl.a.r®s a 
e-a1tsa da obrigação em oonsidru.-ado invalido 
(.RfSsel Drqil Fflil8m.l dlilS tDYilignl·im~S n. 35). 

V Cod. Alleumo ae na.l, con 1l;e oom o 
qJ~ adoptado, não fax ennm~ 
dO)ll r~ni& • ciaes da. ool" oo 
do oontr-.;.eto em a1r · !ro oa efu 
~JID.ada ; m~ ít;n,nfu não desco:millleoou o va.-
loll' jruriruoDJ da Nllt'WI d.:Ro obrigJÇ:W noo diffe-
:M,Jlii'M ~fus, ([®~ :pô~ a. e.ffie:Wa. ~ rulll&-
ro~ de OOM m'S~sl ·v ' deb:: ixo (i!e•fu, 
s~ : lfai/iúi'J, riPxt C&QJ!.. ij! (ID:'iJs:. :3?.3 aL 3, 
~. 5ll6 <lill. ,., 5! , '5te' , ~ll. 543, e muittos 
'!Dll!lftrrwsJ); e JM.f~(Q)-,'$9 :naoit:rufumoore á ne-
eel)lsftflll,'ll:!ftre ~ •aaJi}!Sa n N :m:I't • ,J ::JL 822. o 

:Na:aa 1m mmnnilr11mlil J.l>rQ~ffGl:l® :aroeiD~a till:a if.a'lL m&"'illil$l ~ : ~ .Agu.elHre ~n~. re "' 
:cuiu.su fra nln:igarç]i;B ; MJ 'lliJnrt:r·rurii:ID, }l'!lll'Eme w Du;{uJa jw.r-itffliJIJf!., <t1!!i!ID.>t1:-.:iili.iM 1lmllJ:lL obri.:,~o 
sià.o ;JII'DJJIJSit!l!1me:n::tB 'fl~ilil, Ol!l1iiW lireill!'fl- pií1~re :r•B51!S~:T-,'Se ia!DJ :sen[ 'il'l!Wlllll.]»lrii:mM'IOO. mesma 
nessatia â vwliaaae das lliDÍ®S ]jm'iiil!i:oos ((!) :Semi rifh i @7/r/í) ri{/m pm/li'fl' (rJ/, i...~wpr1'o d.,'1, 
(art. JJB). 1 ~ e ia!&l.'B Jilrr'eErC!fipm - Wt!Zr ®i<J~~./ft 

_Aínâar gne seja .cer:IJ» gne Jlru:·a 11 "V.nlliül!:l.lfd<e; T'açlilílirdkl!J?I. Gn-rt/H!;-& râ:lf!lre V&"fim'iiÍflli~ia ~tl'b
ila nbr.tgaÇao a nat6Btl::âã.I!Jll'Heisa ser Mypn:sirr-J., :fJd1ill, llvB.m-n riliif JJJltrfid/Q'U!!IJ! rarwr;}ll}, ff1[(1J)Iu~ ?t'i>rocei-
_parnuo .eiio. e uma Jll'esnnwríãí0 â:e ·cliiweiiJID; pz:.rm, ·rweQ.Idi, ,f!J;~tr Alwii<FJII"tl«!l!ffi• ~~!!( lkfrriiliw~g «m . 
.e ainda gue, ce:m :regra, .nns umrtl'DiõhJS 0$1B- ~&el" WrEtri!rJitm!JlliJdlrJ!kff?-ift •JYcrrjidl!wt i$~ (ru:-lt . ~~]). 
~·o.ws .e bHa:im.Tl.HJS a ca·l%.s.a He crmflrnd11 l!liU'lll :m SBlllli!~1Íieiill.eJIT.e oiil·i-oo C]JID o Darl.. Po· 
_pro]lcio obje.cto .à.<L n"btigagãn, .a v:arda,ili:, e ;n :-utZ.. 'lD Q.l:l1.1l .n'ií;a JOOilil'!:em. um '' ·(q«-<'t< 
gue a:mesm<L Blibsiste, onmo regvdsitn es.SIYI2- tllil'jil'B .Q, J'il!gj 'siil{IIB d::t .wd:;il)d~ ~o l(ll[!ll1l.~~lto 
cidl da obrigagão • .Nãio 1.ta €fur.'igiJ:r,liliiD "OOm t111e:t. 'ID4fil} ; JllllliaJS, m 'trr-3f(;ta;r do el1'00, lllió:!l 
causa,guer .ella .assentenn inte:rnsse.r·eci]rr•!Yrr0 JfGude <àtün;r llie ·ooliJ'BÜ,g'illl.:ar o ~l"ll"t» Sl>tU"e .\ 
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caüstt do corttrac~o c<:Hntl ra~ão d€1 sua nul~ 
lidctJde (arts. 657-659). NtJ Pl'oj , notru•se 
co usa identH:m. Sem embat·go de htbvel-a 
otriittido tio logar oppotbtino (ài't. 9tl)j o 
ProJ. tlct!làra lio é.l!l't. Hl7 ! ~< A falsà eà%sâ 
sómentc viciei. () á:cto ~\landó for Õxpt'l:lSBtl:, 
ctlmo r&zão dete,·initHblite; ott sl!lb n. fórma 
de cond:lçi1o,>:; Orlli, qMíh dü~ falsa dtitt6ti , 
não é preciso accresgentar, reeonliece im· 
plicitamente a existencia de tldttsa verda-
deil'a õu i'tlaL 

E, pois, d. vistii: do exrJosto; etltélido qllt:l, 
conservando nesta parte a noss& trrudiçtLo 
jui'idica1 devia. se àlddiciohtbr aos requisitos 
da validade dtt ob!'ig·rugão o da suru càttsa, a 
qual, nesta espütlie de institutd, precisa ser' 
semj;iré ve1·dadeíra e lieita, isto t:í 1 t~l' uma 
existMélia real e não contrt~Jria (L lei ou aos 
costumes. 

Para isso, lx~staria accrescentar ao disposi-
tivb do ctJrt. 98 dtl Projedo o segltihte: Pa,·&-
g,·apho uni co. « A câitsa presume-se de di-
reito ; p1•ovada, porém, a s'ua ine:X' istencia ou 
que el!a fôi'a 'illíéílâ ; o tMtõ tõl·tilb"M anhul-
lavel.>> (àa' b. 168). _ 

CJf"~-0. F. ái1filh 1.108 e 1d8i ; C; I. 
ar'ts. 1.104 é 1.119; C: n,, àl'ts, cít.; G, Ai'g'. 
árts. 533 ru 536; o. Oh, art, 1.467. 

J •. :t:t · .. ~;-Qui sine. i!aúst.t 6/Jli.1áf!h!J' j 
cbnseqtt~ possunt t!t. hbtWenttn- ~ I), L 121 t. 7; 3."--NilHl 'r'efert utf vtinlie 1.tlJ iíiitio sYw 
causa qu~d dtttiim ékt, rm Mu~a , jJI:vptM· qítttln 
dátuln e~t 1 si!rJuta nrJn sit,- Ibitl13rtJ. . 4 

- Otdlt nuUa imbé§l criitstt prvpte~· C(llii>eh-
t~onem, hie cons!ti t non po.~.~~ 'odnstittli bbU!)'à-
twnem.-D. I. 21 t. 141 71 § 4. 

Si et tlantis et aooipíentis titrpís dtliisa sit 
posseSstH'I3ní pbsior'ení dss'é · et iâ&d ?'t!jJdtítitJ~ 
nem cessà?'e-D, L 12, t. 5, 8. 

Inte1'J't·etãçdo das olJi'igaçéies (1) 

o pl'ojMbo, Mth êlJà oslirul.Jelecei' disJ.:iôl3ic,loos 
gerae~ soUt'e os« &ofibdju~·idié_os >) (l.t t't. 97 ~g) 
netl?- ao. ti·rutar~ das Ob1'1gaçmes em especH•l· 
abrHl t itulo chstmcto á matel'ia da intoJ'c 
preóãção . A esso respeito, apenas, Eltl desco-
brem nelle dous dispoclítivos ortl lJ..,.rui'~s 
cl.ift'~l·entes (rurts. 101 e 1.240). "' 

Sao, . por êef'üo, russruz conhecicla;s <ts ré~ 
gra;s ele intEli:'pretaçãJo dos áotos jlll'i.tlitloi'l 
oonforrrto a lição cí.o direiilo romflJno, dunde 
for\"m tmn:~portaclas para a legislruç~o e 
JUl'lspruclencm dos varios paizes . IviéLS, 

(0 Interpretação:, diz Toullier, é a expli-
caça.o maiS veros1mll do quo parece obscuro 
ou <Lmbiguo i - Est investigatio m entis per 
verba aliaque signa indioata - se.,.lindo a 
c~assica. de:f_l.IJiç(to de Volfi.o, (úomon:co, ob , 
Clt., p. 223 ,) 

ctesdl:l tj_tl.li . i'!e ratJOnlrcee :)) taos regms Ülna 
fol' tjllli cohclusi va; c:ü1 poi assim dizor, 
Vl:lr•dadeii'tu stLncçã:o jar'Jdiua,. segundo Os 
cllsos oceur'l'erttl'ls , dàJhi r'tmiüfi'l}, qul:l ellas de-
vem ter entrada no novo cotligo do .tl.irt:iito 
pa ti'ió , E assim te em en l:êndido os legisla-
dol~l:l!l de outros po'iros (G. F , ariJ, Ll56l c. 
ar&. 1.131; 0 1, P ' I. a:rt 684i P. _C. H. 
rurt , ,1.019; o, A . arts 138; 157, 242, 3129; 
C, <Jh. art. 1.560 Sg.) ]j], ptlie, se nesta parte 
tambem devêmà~ seguir ruo all1e1o exemplo 
-é preciso, ou ábt·ir mn, capitulo a; ínais ho 
livro « Direito das obrigáções »j ou ebtão 
additar disposições cotnplemeni:á:rês ás do 
n,rt . 101 do Livrg Terceiro dlt Pai'te Geral 
tlo ProJectch QpMiria pelo pl'irrioiro alvitre, 
até mesmo ptli'qlie na inól'!rpretrução das 
Obl1igE!J(fÕOS SG l'e(j_Uerem; âs Vezes; ?'1!g1·as 
esperJiaesj das q uUJés mh1lls nem sempre po~ 
dem ser applicaveis n,tls n.cttJs Jut'idi!los em 
go1'ál, e outras só se referem a ctlrtos á.étos 
ta.nlberh especiâJes, cbí11o sejam os testamen-
W.s , d!J dote$1 etB ~ 

Nada, porém, teriamos qlie iúntJVa>f. O que 
scl enco)1tl'a noi;l l'til11anista~, e ja <lTticul!tdo 
corivehienteinente l:lril outros dlltl~b'os (da 
Fi<atJÇli ~ ItaUa, pôr extliTipló} ti<disilâJ:Ilà P:or 
cbmplettJ. El' fiesta tlol1vicÇiliô, qüe sê tlife.!.. 
1'ece, coiiitJ additivo-
dAI~ . o •••• • ~ o • •••••••• , ••••• J •• I ••••••••• 

Art; Na ínterpr~taljlâo ~as o.br.igaljlões serão 
gua,l'dada.s rus séguintes disposições: 

1) A innençKo t;lorhnitim das J'Hlii't!es eôfitfá'-
h'entel'l Mv13 s~1' ll.tttlndldal dl=l prefei•encia 
!ho tltllíúido Htúerrul tl!ts tJ1't:1pi•it1J~ prultl:fras~ 

2) As expressqes OU· clàusnlé.l.S [e llthà obfi-
gaç5.b, gdu.ntlo du 'fidà~!'Ls, tH\vetli sljr ifiter-
1ll'etâcla~ dl3 modo c]d.e atl.Ms il;latltl:li:ihâl:n ti,@ 
que inyaliclem o a'tllltl dLt os etreítàs da óbilí-
g·ação. 

3) As dlfferentcs ciausubs se devem .expll-
ca.l' mutuamenúe1 como sendo pàrte de um 
só todo. 

4) Düa.s cla.usuías conti'adictorias repu-
tam-se a.mbrus como n5Jo existentes. 

5J . As paüLVrn,s devem ser tomadas no seu 
sentido usual e conforme a natureza ou a 
ma teria do acto. 

6) Por mais gcneric~s que sejam as ex-
pressões empregctJdas, devem ser entendidas 
conforme a !htenção e o ftm manifestados 
pelõs contrahentmL 

7) Ao sentido gerrul e proprio das expres~ 
sõos se deve, no caso de duvida, preferir o 
sentido que t eem no lagar ondo f'oi es·tipu-
lad::t a obrigaçãoj ou n, inda aquolle que as 
partes contrahentes lhes dilio nEL sua lingun,-
gem particulM'. . 

8) As clausulas de costume se subentendem, 
posto lião expressas. 
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9) A citação de um caso particular de 
applicação ou de explicação de um_:'l. clausula 
ou obrigação não importa a exclusao dos ou-
tros casos, comtanto que estes sejam de di-
. reito commum . 

10) Quando a clareza c significação dos vo-
.cabulos não admittem duvida, cessa toda a 
l'azão para recorrer á interpretação. 

Art. Se, observadas as regras do artigo aT?-
tecedente, a duvida subsistir acerca da obri-
gação ou de alguma clausula da mesma, são 
ainda de guardar as seguintes: 

a) Se o acto fàr benefico unilateral, será 
interpretado restricti vamente; 

b) Se a duvida versar sobre a existcncia ou 
a exten&"'ío da obrigação bilateral, dever<i. ser 
resolvida em favor do devedor. 

J. R. P.-In conventionibtts contrahen-
tium voluntatem potitts guam verba spectm·i 
placuit-D. 1. 50, t. 16, 219. 

Potius id guod actum, quam icl qttad dictum 
sit ·sequendum est - Ibi, I. 18, t . I, 6. Pn'o1· 
atqtte potensio1· est, quam vox, mens clicentis 
-Ibi, I. 33, t. 10, 7. 

In contractibus 1·ei ve1·itas potius, guam 
script·,wa pe·1·spici debet-C. I. 4, t. 22, 1. 

-Quoties stipulationibus amb1:gtta O?·atio est; 
cO?nmodissimttm est icl accipi, q-tto 1·es de 
qua agittw, in tttto sit-D. I. 45, t. I, 80;-ou ... 
quo 1·es, de qua agitm· m.agis vdeat, guam 
pe1·eat-Ibi, I. 34, t. 5, 12 . 
-Q~toties idem senno duas sententias ex-

p1·i?n1't, ca potissirn·wn accipiattw, q-ure 1·ei 
gerendre aptior est-D. I. 50, t. 17, 67. 

-Item eantm., gure p1·rececl·unt, vel qure 
sequuntw·, summa1·um scripta sunt speclanda. 
-D. I. 30, 50. 

Inci'Vile est, nisi tott:t lege pe1·spectt:t, una 
aliqua partícula ejus proposita, judica1·e veZ 
Tesponde?·e-D. I. I , 3, 24. 

-Se-mper in stipulationibus, et in cre/eris 
co?Jtractib"s, icl seqÜimur quocl actum est ; 
attt si non appa1·et quod actum est, e1·it con-
sequens ut icl scquamu.·r quod út 1·egione, in 
qua aclum est {1·equentatur . D. I. 50, t . 
17, 34. 

In obscttris -inspici solet quod 'Vcrisimilítts 
est, aut guocl]Jlen.mújue fiel'i solet.- Ibidem, 
114. 

-In contractibus lacite 'Venitmt q11re ~mt 
'1no1·is ct C011S!tel ~tdinis-D. 1. 21, t. J, 31 § 20. 

- In stipulation ibus wm ·qurel"itu·r qu.id 
actum sit, verba contra stipul-atormn interpre-
tanda stmt-D.1 .45. t. 1 ,38, §S 78 e 99) ; qttút 
stipulatOI'i liberwn frút verba l-ate concipe1·e-
8empe1· i?l obsc11ris gttocl 11únimmn est. eqtti-
mur-D . I. 50 t. 17, 9. cd quicl in Te s1:t,e·-
tima1·i clebet, 11011 qu-id scnse1·it prO?ni·sor-D. 
l. 45, t . 1.99 e !lO. 

-b1-icttwn est pcrimi pocto -id,cle quo cogila-
Jum. non esl . D. I, 2, t. J 5, 9 § 3.- lipulalio-
ne commodissimu?n csl, i ta compon1we, tt l 

qurecttmqtte specialite1· comp1"ehendi possin t, 
contineanttw-Ibi. 1, 45. t. I, 53. 

- Q11re clubitationis tollendre causa cont?·acti-
bu( inse1·unttw, jus com mune non lredunt; non, 
solent gure abunclant, vilia1·e scriptu1·as- D. 1 . 
50, t. 17, 94; D.l. 45, t. 1,65; 1,17, t.1, 55. 

Cum in verbis nulla ambiguitas est, non de-
bet admitti volun-tatis gurestio.-D.I. 32, 25 § 1. 
Non videntu1· qtti e·rrant, consentire. - D. I. 
50,t. 17,115 §2 . 

Quocl cont1·a 1·ationem ju1·is 1·eceptum cst, 
non est p1'oclucendum arl consequenlia. -
Ibidem, 141. 

Ubi de obligando quceritw·, p1·opensiores 
esse debere nos, si habeamus occasionem acl 
negandum. Ub-i de libe1·ando, ex-adverso , ttl 
{acilior sis ad libemnclum..-D. 1, 44, t. 7, 47. 

Favo1·abilim·es 1·ei polilts , quam attclm·es ha-
bentu1·.-D. l. 50, t. 17, 125 . 

Ob1·igações alternativas (Cap. IV, m·ts. 1032-
1036) 

A obrigação alternativa, como a conjLm-
ctiva, tem por objecto diversas prestações ; 
mas as duas especies sé distinguem pelo se-
guinte : na px:imeira-phwes 1·es sunt in obli-
gatione, sed una tantum in solutione; na se-
gunda-plures ·res sunt in obligatione et plu1·cs 
1:n solutione -o que em outros termos im-
porta dizer:-na obrigação alternativa, desde 
quq o devedor satisfa,z uma prestação, fica 
exonerado das demais; na obrigaç.ão conjun-
ctiya, ao contrario, todas as prestações 
devem ser satisfeitas, como se ollas consti-
tü•sem obrigações separadas. 

Q projecto só se occupa das obrigaçõe3 
aHernativas, no que está de accordo com 
outros codigos (C. F. art. 1.189; C. I. 
art. l.l77; C.P . art. 733; C. A. art . 262). 
Não h:>, cJm cffeito, mister de estabelecer 
dispo ições especiaes sobre a obrigação con-
funçt.iva, uma vez que clla nã:o passa de uma 
simples obrigação ordinaria com pluralidade 
de objcctos ou pre'tações. (V'tn-Wetter ob. 
cit. pag. 61) . 

Quanto á matcria articulada no projecto, 
ell:J, confere, em geral, com o que analoga-
me11te e encontra nos codigo acima ditos c 
uo P. T. F. (arts . 957-959) e P. C. R. 
(ari;s. 420-425); ainda. que não haja concor-
dancia. inteira em tod:os os seus dispositivos. 

Todavia, quet' me parecer que seriam con· 
vcnien te estas emenda : 

Art. I . 033-Acc?·escentw· depois ela pala-
vra-obrigaç-ão, «OU vier a parecer ou toL'· 
nar- c impo i>el». E no final do me mo 
artigo-« c a e ;colha foe do devedor, este 
poclei'á sol ver a obrigaçã.o oiTo recendo o preço 
da, oou'a que pereceu ou se tOI'nou impos. i-
Yel em vez de dar a ub i tente .>) 
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A razão deste ultimo dispositivo é esta: 
desde que a escolha é deixada ao devedor, 
e3tá claro que é em seu beneficio. Logo, 
elle póde preferir pagar o preço da cousa pe-
recida por ser, supponha-se, de um valor 
menor, ou por qualquer tmtro motivo que 
lhe seja peculiar. (D.I. 30, 47, § 3°; Van-
Wotter, loc. cit. p. 65.) 

Art. I. 034-Talvez a palavra. «obrigações» 
e&teja ahi empregada por equivoco, em vez 
do «prestações» . 

Artigo additivo-Antes do terminado o ob-
jecto da prestação, pela escolha ou por caso 
superveniente (art. l. 033), não se admitte 
pretcnção acerca d'l mellwramento ou de· 
terioração da cous:.t. Feita, porélill, a tlscolha, 
terá applicação o qne se acha disposto a 
r espeito da obrigação do dar cou~ót certa 
(<wts. l.Oll e 1.016). 
· Cf":-C. F. art. l.f89sg; C. I. a,rt. l.l77 
sg.; C.P. art. 733 sg.; C. Arg. art. 262 sg.; 
C. art. 669sg.; C. Ch. art. 1.499. + Van-
Wetter; Les O·blig. en droit romain, 
v. I , p. 205; Maynz, Tr. des Oblig. 
pags. 32 e 83; Pothier, Tr. des oblig. p. 115; 
Demolombe, Tr. tles Contracts, v. 3, p. 3 sg.; 
Laurent, Droit Civil Français, v. 17, p. 229 
sg.; Windscheid, Lehrbuchid das Pandekten-
recltts, v . 2, p. 22 sg.; Lacerda ele Almeida, 
Obrig. p. 97. 
, .J. R.. P.;_ Si quis a f,e st·ipuletw-- .«ho-
minem Stichttm aut decem atweos dare spon-
des»? cleinde altenttntm petat, veluti hominem 
tantum attt dece'm aureos tantum. . . plus pe-
te?·e intelligittw;quia in eo gene?-e stipulationis 
promissoris est electio, ukum pecttniâm attt 
hominern solvere malit . Qui igitur pecttniam 
tantttm vel hominem tantum sibi da ri opo1·tere 
íntendit, e?-ipit electionem adve?-sm·io .. . Qua 
de causa, talis in eo, re p?-oclita est actio, ut 
quis intendat hominum Stichum aut ato-eos 
decern sibi dm·i opO?-tere, id est , ttt eodem modo 
peteret quo stipulatus est,- I. l. 4, t. 6, 
§ 33. 

Obrigações divi.siveis e indi-
visiveis (Cap. v .. arts. 1.037 
- 1.042) 

A importancia desta classificação, tra,tan-
do-se de um só devedór c um só credor, é, 
por assim dizer, nenhuma nas rela.ções obt·i·· 
gacionaes, porquanto, como judiciosamente 
observ~ Van-vVett01~ , mesmo no caso de ser 
·a prestação divisível, o credor não ü obri-
gado a recebei-a por partes. « A. incliv,:sibi-
Uclade da. obrigação acl1uiee, porém, um a 
grande importancia, diz Mayn1. (ob. cit. 
pag . 89) quando ha v a rios credores e de-
vedores, seja desde <t origem da obrigação, 
seja mais tarde em conseqneucia d<1 morte 

Vol. li 

elo credor ou devedor, deixando dYvel'$OS 
herdeiros.» 

Em verdade, cada um só é credor ou de-
vedor de uma parte, vi::;to que a obrigação 
não é solidaria ; apenas este pdncipio se 
acha em conflicto com um obstaculo mate-
rial, a saber : que a prestação, em razão 
do seu objecto ou da sua fórma, não pódc 
ser divididét (I). Dahi clous principias fun-
damcntaes : dado o obstaculo da ind ivisib i-
lidade, cada um dos devedores ou credores 
deve se1' tratado como si fôr:.t devedor ou 
credor pelo .todo ; mas, uma vez uesappare-
ciclo aquelle obstaculo, a. divisão da, prestação 
deve ser a regra, porque, como acima se 
disse, cada, um só é verdadeiramente deve-
dor ou credor de uma parte : 

« E' f<1zcndo applicação de um dr-stcs dous 
princípios segundo as cil'cumstancias occur-
renteii, que se determinam os effeitos de uma 
obrigação indivisivel, quando ella é devida 
por diversos ou a diversos». (Van-Wetter~ 
oh. cit. pag. 89 .) 

-A ma·tcria al'ticulada no Pl'Ojecto està 
de accordo com os princípios alludidos e 
se acha deduzida. com bastante clueza. 
Parece, entretanto, que a mesma devia 
ainda comportar alguns additivos, que; erri 
seguida, se offerecem: . 

Art. 1.039 ~ Acc?-escentar : « O devedor, 
que paga a obrigação indivisível, subroga-se 
no direito do credor em relação aos outros 
co-o brigados . » 

Para,grapho unico - Acc?"escentar á pa,la-
vra. confusão - « e succe3são hereditaria.>> 

Art . No caso de ser accionado um sô 
d0s devedore3 pela pre.>taçã.o indivisivel, elle 
tem o direito de chamar o.3 seus co-obrigados 
para responderem juntamente com elle em 
juizo. 

Art. Si um só dos credores receber 
a pre3tação, os outros terão o direito de 
rehaver do mesmo as partes que respectiva-
mente lhos devam cabe e. Neste c::tso a oln'i-
gaçã0 sere\. considerad::t. clivisivel, dando-se ás 
partes dos credores um valot' pecüniario .. 

Cf":- C. F. arts. 1.217; C. I. art. 1.202; 
c. Arg. art. 701; C. Ch. twt. 1.524 sg; C. S. 
(2) arts. 80-SI; P. T. F : ar\. 969; P. C. R . 

(l) A. obrigação · inclivisivel por fôrma al-
guma, se confunde com a solidm·ia, muito 
embora a primeira possa tom:.tr um ca.J'actcr 
apparentc da seguucla. A obrigação é solicla-
ria pela sua propria natureza ; ao passo que 
a obrigação é indivisi·vel em virtude de um 
facto todo a,ccidental, a dizer- porqu e a 
peestação della não é susceptível de divifão. 
(Mayn~. ob. cit . p<tg. 95.) 

(~) C, S. signific<1-« Código Federal das 
obrigaçõe.3 »da Federação Suissa. 

22 
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art . 446 + Van-Wetter, ob .cit. pags. 86 sg1 · exefhplo: no P. T. F. não vefn a parte fihal 
Maynz, ob . cit. pags . 86 sg; Lamrtmt, loc. do ai'tó 1.052 do projecto-«mas todos retini· 
cit . pa.gs:367 sg; Pothier, ob. cit. pag. 173. dos serão considerados como üm devedor so• 

J. R. P.- S!ipulationes non dividuntui· lidM'ici ém relaçâJo aos demais de>"edores»~ 
ecwwn rennn, qttce divisionem non 1·eciphmt, fien:i tã.ó poUco a dó á:i't .. l.05B~(<mas o l cul-
velutí vim, itineris actus, aqúceJttciüs , ccete1·á- pad6 responde par& com ds outros pelo ac-
1'U1nqtte sen,itutmn.- Idem . puto · et si qttis cl'escirrio da o br'ig&Ção» , A disposição do 
aliguid stipttlatus sit: ut puta {ttndttrh 1·adi . art. 1.062 do proje~to é, porém, identica á 
vel {assam fodiri, vel insttlam fabri cad, vel que ~e achru no P. O. R. (At·t. 444). . 
operas, vel quicl his símile . H01·um, enim, Qüanto ao mais, r edigidas , como estão, 
divisiocon·umpit st·ipulationem. -··D.L 45 .U;72. com clareza e concisão, as disposições do 
~Ideo, si stipttlatat· dedesse1·it, plu1··ibus here"- projeéto sobre as obl:'igrut{ÕM solidarias, pare~ 
dibus r'elictis, singttla solidam viam petunt; ceni âoerbaclas; e; talvez, ba;struntes. 
- et si prornisso1· d~cesse1·i t, p luribtts heredi - Nàío se enllontra neü e a definiÇão da sbli-
bits ?'élictis, a singulis heredibus solicla petitio dctn:ettade, tle ma:neirii clirectà ou iridírecta. 
est. -D. 1. $, t. 1. 17. -Ea, qtrce in pm·tes Se Wto parecer uma: falta:, póde se accres-
divídi non posstmt, solicla a singttZis he1·edi- centar, ónde melhor convenha: : 
bus debeatur .-D. l. 50, t. 17, 192. Art. - «Dá-se solidariedade entre cleveclo-

Gelstts, tamen, líb. 38 Digeston.tm referi. res, quando clous ou mais indivíduos se obri-
'ittber·óneni existímasse , ubí qtticl fie 1·i stipttle .. gam por unia mestua cousa, e de modo que 
mttr, . si non {ue1 it {actum, pecwri.iam dat'i esb póde Sel' e::cigicla na sua totalidade de 
opo1 ·ten~;~icleoque 'etiam in hqc gener·e d·ividi qualquêr c1elles. Dá-se solicla:rieclade eQtre 
stipttlat-ionem . D. 1. 45, t. r, 72. éi;eclores , quando a dous ou mais indivíduos 

Ubi ttntts ex heredibus prohibettw, nonpot- é deificla. a mesma cousa, de modo que ella 
est coheres ex stípulatu ager·e, cujus nihil in~ póde ser exigida na sua totrulidac1e por qual-
terest . .. ; enimvéro ubi ttntts ex he1·edibus p ro- quE!r delles.» . . . . 

· hibet, omnes t'enentür .lf:e?·edes; _ interest enim Conio se sabe; solidariedade mais fi'e-
prohibíti a nemine p1·ohibei'i.-lbiderí1, 3, § l. quente é a dos devedores, dita solidariedade 

Qui decem debet, pm·tém solvendo , in parte passiva. 
obligatíonis libe1·atui·. . . Qui Nutem hominem t 97 c 1 t 1 186< 

l , t b t t st · , · d. d Cf:-C, F. ar s. l.l sg; . , ar s .. gene1·a tber c e e , par em teM an o, "oiJ' ; C. p. at·ts. 750 Sg; c. A. arts. 421 e 
nihilominus hominem clebere non desínist ; Y t 733 
d · ' l' b t · t t d · 1~40 ; C. S. arts. 162 sg ; C. Arg. ar . · ; emgue ,wmo ac M<c a eo pe t po es ; se st t 4ll +B ·1 · D' ·t 
debito1· reliqwirnpà1·tem Stichi solverit ... li- · CU. ar _s, l . · sg . evr aqua, lr~l 0 

as Obrig. p. 33 ; La:cerdru de A~me1~a, 
beratur.-D. l. 46, t. 3, 9, § l. pbrlg . pagd . 22 sg; Maynz, Tr . des obllg . 

Obrifjações soliclarias (Ca2J . VI, arts. 1043 
e 1062) 

Pouca; figuras do direito d:;ts obrigações 
foram tão estudadas e discutidas no direito 
romano, como a elas obrigações solidarias ou 
correaes. A ádmiétir-se à distincçã.o, que 
di versos r01ílanistas af:firmam ter o 1nesmo 
direito reconhecido entre a solidariedade e 
a cor realidade- podia-se até dizer· qué 
o estudo da. materia havia; chegado ás raias 
ela subtileza ... (1). Por isso , não é ele admi-
rar que os codigos modernos, em geral, nada 
mais contenham do que os preceitos que o 
direito e a jurispruclencia romana já haviam 
consagra;do a esse respeito. 

O projecto não cle3tôct ele ta:es precadontes 
quanto á. ma teria dos sons artigos, os quaes; 
cuiupre ainda accrescentar, foram, por· <tssim 
dizer, calcados solJre as disposições analogas 
do P. T. F. (Ar ts. 1.010-1.024), com per1ue-
na'B , quasi· in~ignifieantes , allieeaçõos. Por 

(i) Vide: De ·sãvigny,, Delnang~al, Ven-
get•o w, A ceadas é W indscheid, além de ou. tros. 

Eaf!~S· 54 sg : Laut'l:lnt, ilb. cit. pa;gS; 2õ8 sé· 
\' ltlllt\'is. 

.. J. R. P . - Ubi duo 1·eí fàcti sunt, potest 
·~e l alJ itno eorum solidum peti: itoc ~st .eni1ri 
çluóruni eo·1'wn ut ttnUs qutsque eorurn tn so-
tidum sit obligatus, possitque ab altertttro peti. p. I, 45 t. 2, 3 § l . - Cum duo eamclem pe-
yuniani aut J51'omiserint, aut stipttlati sint,ipso 
jttre et singulis in solidttm clebetur, et sinffuli 
'Çlebent; icleoque petitione. accepti latione unitts 
fvta sobvitur obligaMo. (Ibidem, 2).-Ero. duobus 
1'eÍs p1·omittendi, a.titis pttre, alius in di~m '!'eZ 
fUb conditione, obltgan potest . Neo en.tm trn-
;eedimento erit .dies ctut condiUo, q~omtnus ab 
13oque ptwe obltgcttus est petatur-Ib1dem, 7; I. 
l. 3,t. l6 §2. ' 

-«Si paotum {tt.erit speciale», unumquem~. 
que tenor i irí solicl tun-C. l. 8, t. 40, 2; «No-
vella» gg i bi. · 

-Sancimus in omnibui casis, .. alio1·úin 
J,evotionem,' vel agnit·ionem, vel ero libello 
adrnonitionem ctliis debitoribus p1·cejudicare, 
et aliis proclesse creclitoribtts .. . curn ex una 
stirpe unoque fonte unus et {lttroit oont1·actus, 
veZ debiti causa ex eaclem actiorte apparuit •. 
C. l. 8, t . 40, 5.-Interpellatio {agta ab non 
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de C01Teis cl ·eclendí. lrite1·rupit p1·mscl'i-
ptionem, etiam qttocl crete1·os. Ibidém. 

-Si mihi, attl Titio stipulatus (ue1·o dm·i 
deincle petam amplius, Titio solvi non potest; 
qttamvis ante litem contestatam posset-D. l. 
461 t . 3, 57-Ex duobus 1·eis stipulandi si 
semel uttw; egei'it , altél-i promisso1· otfet·enclo 
pecttniam, nihil agit.-D. 1. 45, t. 2, 16.-
In obligatione unct 1·es 'l>ertit·ur, et vel alter 
debitum acoipiendo, vel alter solvendo, om-
tnium pe1·imit obtigat•onem et omnes libera 
-I. l. 3, t. 16 § l. 

Si cluo 1·ei p1·omittencli sint; ctlte1'it!S mo1·a 
alteri non nocet.- D. l. 22, t. 1, 32 § 4: 

cito ás parte3 ajuntar á obrigação as clau-
su'as ou condições que lhes pat•eçam de me-
lhor - ellas poderão estabelecer a clausula 
penal com ou sem aquella restricção. E 
devo ainda accrescentar : talvez a omissão, 
a que se allude, não exista no Projecto, se 
porventura, com o disposto no art. 1065 do 
mesmo se quiz dizer: «que, no caso de in-
execução da obrigação, não se poderá cumu-
lar, mas exigir, sómente, ou o cumpl'imento 
da obrigaçãoj ou a pena estipulada». 

No emtanto, se assim foi realmente, se 
devia dar ao artigo cHado uma redacção 
mais explícita, is to é, substituir as suas pa-
lavras finaes - « esta se converte em alter-

Ob1·igações com clctttsttla penal (Cap. VII, nativa para o credor» pelas seguintes-« o 
arts. 1.063-1.074.) crcuor póde, ao seu arbitrio,pedir o cumpri-

mento da obrigação ou da clausula penal» •. 
Diz-se «clausula penal» a estipulação de Além disto, é de notar que a expressão-

uma pena (pctmm stipulatio) á qual 0 deve- altentaliva- empregada no art. 1065, nada 
dar declara-se sujeito, no caso de não curn- tem de recommendavel; ella é evidente: 
prir _a obrigação contrahida. De vantagem mente impropria, incorrecta, porque não se 
mamfesta, tanto para estimulat· ao cumpri- tracta aqui de «obrigação alternativa». 
mento na obrigação principal, como para CC:-0. F. art. 1226 sg.; ·a. I. art. 1229 
assegurar a satisfação do prejuízo no caso sg.; O. P. art. 673 sg.; C. S. art. 179 sg.; 
de não ser cumpridaaobrigação__:_acla.u- C. A. art. 339 sg.;P. C. H. art .l079sg.; 
sula penal é rucobhecid;.t. e praticada desde C. Arg. art. 686 ; C. Oh. art. 1535 sg. + 
os tempo.s do direiLo romano, c, por isto, Van-Wetter, ob. cit., p. 41 sg .; Pothier, 
vemo l-a consagrada nos varios codigos mo- ob. cit., p. 208 sg.; Accarias, Droit Romain, 
dernos. v. 2°, p. 299 sg.; Ca.ttaneo, Codice Civile 

·O que se acha disposto no Projecto quanto italiano, v. 2•, p. 892 sg.; Lomonaco, loc. 
á clausula penal confere com as disposições cit. , p. 416 sg. 
analogas desses codigos c dos P. T. F. J o R.. p .- Optimum erit prenam sub-
( art. 990 8g ·) e P · C· R· (art. 453 sg.) jioe1·e, ne qttantitas stipulationis in incerto 

Apena.s sobre este ponto conviria lembrar sit, ac necesse sit actod probat·e quid ejus 
estas poucas emendas e observações: inle1·sit. I. l. 3, t. 15, § 7.- Sancimus, ut 

Art. 1066 - Accrescentar _ « Nesta hypo- si qttis certo tempo1·e facturum se aliquid, 
these ]Jóde, todavia, 0 devedor evitar a pena, vel daltwum stipuZetut·, vel qure stiputator 
cumprmdo a clausula, especial antes da con- voluit, p?·omiset·it et ctd.jece,·it, quod si statuto 
t estação da lide ». tempore, minime hmc pe1'{ecta fuerint, certam 

Art, 1068- Acm·escenta1· á palavra «penwl» prenam dabit :- sciat minime posse ad evi-
as «de pleno direito». tandam pcenam ad.jicere, quod nullos admo-

Svrâ um meio de evitar demandas. Desde nuit; sed etiarn cit1·a ultam admonitionern 
que a obrigação contrahida faz lei entre as eidern pcenre pro stipulationis tene1·e fiet ab-
partes, não é mi~ter notificação judicial para noxius, cum ea qttm promisit ipse in memoria 
qu~ ella produza os eifeitos, que as par tes stta servare, non ab illis sibi mani(estari pos-
qmzeram que a mesma tivesse em dadas ce1·e debeat.- C. I. 8, t. 38, 12. 
circumstancias. Et si quiclem clies adjectus non sit, Oelsus 

Art. additivo. A pena não se tornará ell'e- sc?'i/Jit libra secundo Digestorum, inesse quod-
ctiva, se o devedor foi impedido de cumprir dam modicum tempus : quocl ubi pneterierit, 
a obr_igação por facto do credor, ou por caso prena slatim peti potest; et tamen, inquit, 
fortt.nt~ e de f_grça maior (C. p. art. 677). ·« si cleclel·it ante 1·eceptum judicivAn », agi ero 
No ProJecto nao Sf' encontra uma disposiÇ".ã.o, stipulalu non pote1·it. - D. l. 4, t. 8, 21 ~ 12. 
aliás, constante de outros codigos, a saber : Si pacto, quo pcenam · adDet·sarium tuum 
«que o pedido da pena importa libertar o omi,çisse pi'oponis, «si placito non stetisset », 
devodor do Cumprimento da obrigação prin- stiputatio su~jecio est; ex stipulalu ages, vet 
cipal. (C. l. 2, t. 3, 14; C. F., art. 1229; C. I. id qtwd in conventionem (levenerat, ttt fiat, 
a1't, 1212; C. P .. a2•t. 676, § ~·; C. A. conseque1·is- vel ]Jrenam stipulatione com-
art .. 340). A om1ssao, porem, nao póde ser prehensam more judiciontm ewiges. C. 1, 2, 
coi1s1derada «defeito pl'ejudíoial ». Sendo li- t. 3, 14. · 
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Ob1·igações pums, condiciorzaes e a prazo de o momento em que se efiectua o acto ou 
(cap. VII. m·ts .• .) o facto de que resulta a obrigação. 

Art .... A obrigação é condicional qu:wdo 
Como ficou dito anteriormente, penso que a sua subsistencia c eflicacia ou a sua rcso-

sc deve accrescentar ao Tit. I do « Dieeito loção ficam dependc:n tes. de um aconteci-
das obrigações» mais um capitulo com a mento futuro o incerto. (C. I. art. 1 157). 
epigraphe, ora indicada. Elle deve tor duas Art .... Diz-se condição suspensiva (art. 
secções: a primeira comprehcndondo as «obl'i- 138) aqueUa que suspende a existencia, de 
gações puras e condicionaes»; a segunda as obrigação, ató que a conclição so verifiqt~e. 
«obrigações a prazo». Diz-se condição resolutiva aqu}lla que nao 

Os dispositivos, que se offurecem sobro a suspende a cfficacia ou execução dr.t obl'i-
materia, conferem com o que se encontra gação, mas, vcrificando .. sc a condição, as 
nos textos de outros codigos ou con:tam da cotHas S} restabelecem no mesmo estado, 
lição dos autores competentes. eni que se achavam antos da obrigaÇ<'io. 

-No que se refere á condiçao, considerada Art. . .. AMm do disposto nos arts. 134-
csta como figura da obrigação ou contracto, 141 deste coi.ligo, sito applicaves ás obriga .. 
o Projecto contem na sua « Parte Geral» as ções condicionacs as seguintes disposições: 
disposições dos arts . 134-141; e quanto á Art .... Se a cous~• perecer, pendente a , 
obrigaçao a prazo- o que vem disposto nos condição suspensiva, sem culpa do devedor, 
seus arts. 142 e ,seguinte . desfaz-se a obrigação ; se perecer por sua 

E', porém, manifestamente incompleto c culpa, o tlevodor ó obrigacl.o a indemnisar 
deficiente quanto foi articu-lado no Projec to ao credor dos damnos realmente soffridos. 
ácerca de materias tão importantes. Art. . . . Se a cousa deteriorar-se sem 

A distribuição destas, agora proposta, em culpa do devedor, o credor tem o direito, ou 
duas secções vem da differença que ha real- de resilir a ob·l'igação, ou de receber a cousa 
mente entre a condição e o prazo : aquella no estado em que se achar. Se a detel'ioração 
refere-se a um acontecimento futuro e in- provier de culpa do devedor, compete ao 
certo, este, ao contrario, refere-se a um I credor, além da opção sobredita, o direito 
fac~o futllt'o, mas ce1-to, isto é, a sua incerteza I de exigit• a satisfação dos damnos realmente 
c~ta apenas no quando... sorrridos. 

Quanto ao mais, ninguem ignora- o prazo Art ... A condição ?'esoluti·w da obrigação 
tarn bem distinguo-se em suspensivo ( dies a póde ser expressa ou tacita. · 
q~to, di~s ce1·tu~ an, dias ce?·tus quando) e em § l. o A condição resolutlv:a, sendo clar~
resolutrvo ('d~es ad- quem, dies ince1·tLts an, mente expressa, produz eff01to de pleno di-
ince?"/.us quando) do mesmo modo, que S } dá r ei to, independente de intervenção judicial, 
com a condição. Van-vVettci', ob. cit . v. 1°, c:m.>iderando-se a rewlução cousummada, 
§ 79. desde que a parte, a quem ella apl'oveita, 

Outra diifcrença entre o préiZ') o a con- assim declarar Oll fizer constar á outra partl:' 
dição ó : que o prazo suspensivo retarda contrahente . 
sóm3ntc a exigibilidade da obrigação, mas § 2. o A condição resolutiva tacita é sem .. 
não a sua propria existencia, como faz a pre subentendida nas obrigações bilateraes, 
condição dessa especie. A obrigaç,lo a prazo desde que uma das par-tes deixa de cumprir 
é considerada perfeita desde logo, e de tal a obrigação contrahida. Ella, porém, n!-o 
modo, quo, se o devedor pagar a prestação tem elfeito de pleno direito ; a resoluçao 
antes do vencimento do prazo, não poderá precisa ser pedida em juizo, e este poderft 
repctil-a. conceder ao devedor um prazo razoavel 

No prazo resolutivo, a in te·ira, efficacia da para o cumprimento da 'obrigação, se o 
obrigação é a regra, muito embora, expi- mesmo, além de inteira ausencia de culpa, 
rado o mesmo. a obrigação seja ?'esolvida, ou provar motivo procedente que excuse a sua 
melhor dizendo, cesse ella no todo para o falta. 
futuro. Mas ainda aqui é de attender: o Art .... Resolvida a obrigação na liqui-
pl·azo resolutivo não retroagc, como, aliás, pação dos direitos das partes, serão appti .. 
é de regra na condição resolutiva. caveis as disposições dos arts. 1017 e 1U2L 

Ditas estas poucas palavras, tão sómente fleste codigo, salvo se ontra cousa achar so 
parajuslificar a divisã.o do ca.pitu lo proposto jlisposta em lei ou tivet' sido convencionado 
om duas secções, acredito quo seriam de retas pa.rtes. 
acceitar as disposições que adcante seguem. Paragrapho unico. Trat.ando .. sc de cousa. 

çcrta, concernente á obrigação resolvilta, e, 
Ob1·igações pw·as e conclicionaes (Sec . I, w·t ... ) J?Ol'vontura, alienada a tc1·ceiro, a parte, a 

rtucm ell:t pertença, tem o d irei.to d c ex i.gi r 
Art ..•. Considera-se a obt•iga.c;ão pw·a e o valoe cquivalento da mesma ; se a aliena-

simp les , quando clla é perfeita e cfficaz des- ção tiver sido feita de má. fé, o alienante, 
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além do valor d<t cousa, responderá por 
perdas e damnos. 

posita est, sine conditione facta esset-D. I. 20, 
t. 4, ll § l. 

- Conditio existens ad initiwn negolii ?"e· 
trot?-ahere.-Resolutio fit ex tunc, non ex mmc. 

Obrigações aprazo (Sec. II, arts ... ) 

C:C:-C. F. arts. 1181 c 1183; c: I. 
itrt~. ll58sg.; C.P. arts. 678 sg.; C. A. 
aets. 158-162; c. S. arts. 171 sg.; P. 
T. F. arts. 597 sg. e610 sg.; P. _c. R. 
arts. <105 sg; ; C. Al'g. arts. 561 sg. ; C. Ch. 
arts. 1473 sg. + Van-Wetter, ob. cit. Art ... Além do cl.ispos.to nos arts. 142 <11 
pags . 154 sg.; Laurent, loc . cit. pags. 91 sg,; 144 deste cocligo, são applicaveis ás obriga-
~La'romhiére, Tlloorie des obligations, v. 2, ·ç:ões a prazo as seguintes disposições : 
pétg. 483 v. -'3, pags. 4 sg.; Georgio, Ohli'- 'Art. Se da, obrigação uão cGmstar pr;~zo 
gazioni, v. 4, pags. 382 o 418 sg ·; Borsari, algum p:1ra sua efficacia, ella tm·na-se 
Comm. de! Codice Civilc rtaliano, v. 3, exigi vel immediatament~ ao acto do qual 
l)ags . 358 sg. Bevil<~qua, lo c. c li;·. pags. 74 rtlsulta. . · 
sg. ; Lacm'da de Almeir.i:a, ob cit, pags. 157 Havci·1do prazo estipulado, a obrigação 
sg.; Dalloz, Rop. de Legislatioo, v· 33, .l'l.ão pócl.e ser exigida antes de oxpirad.o este; 
pags. 266 e sega in ~es. mo~s o (l_evedor JTão póde repetir o que espon-

J. R. P.-" Omnis stipt~Zatio atttpw·e auti taneamente pagou ad.eantado, ainàa quo 
diem aut sttb conr.litione jit: pure, veluti ignore a existencia do prazo. 
" quinq•ue. aw·eos dare spondes" idque con- Al't, Salvw estipula9ão expressa em 
festim peti potest ; in diem, cwn adjecto d,ie, contrario, o prazo se suplJÕe estabelecido em 
quo pectmia solvatu1·, stipttlat·io (it, velttli favol' do devec1ol', e 11este caso, elle pódc 
«decern aureos primis calendis martiis dm·e renun<Jial-o,_ satisfaz·}ndo a obrigação antas 
spondes»-Id, autem, qttad in diem stipulamwr, cl.o seu vencimento. Se o credor l'e.cuS'1 ac· 
statim qttidem debetttr ; sed pet.i prius qttam ceita1' a prestação, poderá o dévedor consi-
dies venerit, non.potest ... Sub conditione sti- gnal-n. em j.uizo nos termos cl.o art. 1120. 
pulatio fit,cwn in aliqttem c:~.sumd·i(fertur obli- Art. Durante o prazo suspensivo póde 
gatio, ut ' si aliqtticl {actwn fuerit aut non o ceedor exorcor todos os actos necmisarios 
{ue1·it, stipulatio committattw.-I. l. 3, t. 15 par<l.aconservação do seu direito (art. 140). 
§§ 2 e 4. A1·t. A obrigação, não obstante a au-

-Ubi pure qttis stipul>attts fuerit , et cessit et · scncia àe c](\llSula a respeito, pôde ser con-
venit dies ; ubi in diem, cessit dies, sed si .Cl'a a prazo, quando, pela sua propria ' 

qualidade, ou pelo modo de sua execução ou 
nondum venit ; ubi sub cenditione ' neque logar conv.e11ciouado, tornar-se . necessario 
cessit, neque venit dies, 'pendente adhuc con- um pr'azo I'azoavel para 0 se mp ,1·me t t 6 ( ~ . u cu 1 n o. 
ditione.-D. l. 50, · l ' 2!3. Este prazo eleve ser fixado, de maneira ün-

- Sub conditione debitum pe1· eJToJ·em soltt- prorogavel, pela autoridade judiciaria. 
tmn ·pendente quidem conditione, repetittw- Paragraphó uni co . . Do mesmo moào, sem-
D. l. 12 t. 6, 16. pre que ·a determinação do prazo ficar ~~ von-

-Stipulationes .. . perimuntw· si, pendente tade ·de uma das partes,e a· mesma se, recuse 
cond·itione, ?'tiS extincta {tterit·-D. 1. 18, t. 6, determinai-o, póde a ouk& rcque1'er em juizo 
8 pr. a fixação do. prazo. · 

-Credito1·ibus quibus ex die velsub conditione Art. Durante o prazo resolutivo, a obri-
debetur, et proptu hbc nondwn pecuniam gação é exequi_yel, como se fosse para e sim-
p eteJ·e potest, ceqtte separatio dabitm·, quoniam pies; ma.s, nína vez expirado o prazo, a obri-
et ipsis cautione communi consttletuT.-D. r. gação cessa inteiramef\te. 

· 42, t. 6, 4. § l. 0 Não se repete o que houver sido· 
- IMam... condionem «si voluer·is, dari» pago, e, ao contrario, se deve satisfazer a 

inutiZem esse constat.-D. I. 45, t. l. 46 § 3. prestaçãg obrlg·ada até o dia do vencimento 
- S! impossibilis condit.,io obligationibus ad- do prazo, salvo se se trata de pagamento 

jiciatur, nihil wllet stipttlatio-I. l. 3, t. 19 referente á cousa, qae não tiver sido ainda 
§ ll. · recebida. 

- Si ob mqleficium, «ne fiat,» promissum § 2. o Os direitGJs, puramente pessoaes, 
sit, nttlla obligc!tio ex hac conventione-D. l. subordinados ao pl'azo resoLutivo, consicle· 
2, t. 14, 7 § 3. ' ra.m-se extinctos. 

- In jure c·ivili 1·eceptum est, qttotiens per § 3. o Se a prestação fei-ta consistir em 
ewn, c~tjus interest conditionem non impleri, cousa certa não fungível, ainda não pag<~, a 
fiat quo minus impleatur, pednd.e haóe1·e, ac mesma voltará ao seu dono primitivo, a 
si impleta conditio fuisset - D.l. 50, t. 17, 161. menos quo outra. cousa não estiver prevista 

- Cwn semel aonditio existit, p e1·inde ha- em lei ou no accordo dtts partes. ·se a cousa. 
botur, ac -si illo tempore quo stipulatio inte·r· tive1~ sido <~lienn.da, gnardar-se-ha a respeit~' 
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o que foi estabelecido sobre a condição re-
solutiva. 

Art. Dada a insolvencia do devedor, con-
sidera-se vencido o prazo da obrigação, quah 
quer que ella seja. 

Cf':--C. F. art. 1.185 seg.; C. I. art. 
1.172 seg .; c. S., art. 123 seg.; c. A. 
art. 813; P. T. F. arts. 635, 643 e 651; P. 
c. R. art. 418 seg .; C. Ar.g. art. 600 seg .; 
C. Ch. art. 1.494 seg. + Laccrd;~ de Al-
meida., loc . cit., pag. !51 seg.; Van-WeMer, 
ob. eit., vol. 2, pag. 161 ; Dalloz, ob. cit. 
pag. 284 seg.; Larombiére, o b. cit. , yql. 3., 
pag. 236;-Georgio, ob. cit., vol. 4, pag. 422 
seg.; Lomonaco, vol. cit .. pag. 328 seg. 

J. R. P.-Prcesen~ obligatio est; in diem 
autem dilata solutio-D. I. 45, tit. I, 46 

-- Quod certo clie p1·omissum, tlel st(ttim 
dari potest ; totum enim m!Jdium tempus 
acl solvendum liben1m pt:omisso·ri Telin-
qu~tw·. Ibidem, 38 § 16. -In cliem debitar 
adeo debitar est ; ~~t antf3 diem solutum repe-
te?·e non potest-D. l. 12, t. 6, 10. 

- Quoties in obligatione dies non ponituT, 
p1·cesenti die debetuT-(D. l. 50. t. 17, 14): 
nisi si locus adjectus spatium tempo?'Í§ indu-
cat, quo illo possit pe1·veniTi- Ibi, l. 45, t. 1, 
41, § l. 

TIT, li - EFFEITOS Dl\.S OBRIGl\.ÇÕBS 

. Debaixo deste tBulo, que outros preferem 
dizer-«Extincção das obrigações» (C. F. t. 3, 
t. 2, cap. 5 ; C. I. l. 3, t. 4, cap. 4 ; C. A. 
1. 3, Sec. 3; P. T. F. Parte Esp. t. 4; P.C.R. 
Parte Esp. l. 1, t. 1, cap. 4), o Projecto com-
prehende diversas matarias, das quaes umas 
não apparecem, em outros codigos, classifi-
cadas no referido titulo, como sejam a trans-
acçcío e o compr-omisso,- e outras, que os 
varias codigos a.hi classificam o o Projectonão, 
taes como-a peTda da cousa, a nultidade, a 
rescisão e a pTescTipç,ío da obrigação (C. F. 
art. 1.234; C. I. art., 1.236). 

Nada direi sobre a pTop1·iedade ou imp?·o-
.PTiedade da epigraphe do presente titulo do 
Projecto, nem, tão pouco sobre o acerto na 
escolha dos institutos inseridos no mesmo. 
Apenas ná.o deixarei de relembr<\r, por ques-
tão de methodo, a conveniencia· dp trans-
polltar para aqui o capitulo «Da liquidação 
ilas ol)rigações» e que, segundo já foi ol:lser-
vado, a.ch;t-se menos correctamente collocado 
sob o titulo nono. 

Disposições gercfes (Cap. I, a1·ts. 1075-1077) 

A ohrigação, legalmente contrahida, tom 
força de lei entre as partes, entre ellas só-
mente ; esta ~ a regra- pacta vest1·a, leges 
vest1'ce. · Mas, a menos que não haja estipu~ 

lq,ção expressa em cantt•ario, ou que a natu-
reza da obrigação a isto se opponba, q, obl•i-
gação presume-se sempre transmissí-vel aos 
herdeiros das partes contrahentes. 

Em vista destes princípios, a disposição 
constante do art, l075 do Projecto é, sem 
duyida, acpeita.vel, modificando-se, por~m. a 
sua redacção. Oom effeito, dizer:- « A obTi-
gaç,ío p1'odu,z effeito entre as paTtes » é pro-
ferir simple:smente l!ma vulgaridade iuutil 
OU ei3.CUSada. , . 

E por isso penso que seria conveniente a 
segufnte emenda substitutiva: 

Art. 1075. A obt•igação, legalmente con-
trC~h!qa, tem força de lei entre as partes, e 
trfl,nsrpitte-se aos jlerdeiros destas, salvo se 
houver estipulação expressa em contrario, ou 
se a obrigação for personalisstma. 

Art . 1076. O disposto neste artigo parece 
conter uma excepção ao peincipio geral « de 
qu(l as obrigações e contractos só produzem 
effeito entre as p(],r~e.; contrahentes.» Não 
se trata, porém, de um1. novidade na ma-
teria, vist'o como encontram-se disposições 
analogas em outros codigos modernos, de 
onde com ceeteza fõra traslada!la a qtie se 
vê no Projecto. 

No propl'ÍO direito romano, apezar do prin-
cipio geral, firmado em contr.ario por tantos 
textos explícitos, a verdade é que tf!,mpem 
era permittido, embora restrictamente, exce-
pcionalmente, obriga1•-sealguem em favor. de 
teTceiTo, ou por facto de teTceil·o -já me-
diante clausula penal contra o estipulante. e 
já dando-se á estipulação uma modalidade 
peculiar (i. l. 3. t. 19, §§ 3 e. 19-21). 

A, obrigação é nenhuma, certq,mente, com 
t'elaoão ao terceiro; mas, ne!TI por (lnvolver 
a promessa de facto de terceiro, ella deixa 
de :ser valida e efficaz em relação ao pro-
mettente. 
cr:- c. F. art. 11!9-1122; C. I. art· 

ll23-1130; C.P. arts. 702 703; C. Arg. 
art . 1!97; C. Ch. art . 1450. + Van-Wet-
ter, loc. cit., pg. 185; Maynz, ob. cit., 
p. 151 sg . 

J. R. P .-Cont1·actus le_qem ex conven-
tione qccipi~mt. D. I. 16, t. 3, 1 § 6- San-
cimus om,nen stipulationem. . . et ad heTedes 
et oont1·a he1·edest1:ans?1~itti. C. I. 8, t. 38, 13. 
Q~,tia plen~mque ta11:í' lu:m·edib11-s ~o.s~1·is quan~ 
nobis metipsis cavemus - Ibi, I. 22, t . 3, 9. 

- Ante omni(t, animaclve1·tenclum est, n'e 
conventio in a~ia re, faota, aut cum alfa pe1'-
sona, in alia 1·e, aliave pe1·sona, noceat. Ibi. 
I. 2, t. 14, 27, § 4. 

Cet·tissimum est ex alterius eont1·actu nemi-
nem obligcwi. C. I. 4, t. 12, 3.- Inte1· alias 
?'!JS gestas aliis non posse p1wjudicium faoere, 
scepe con~titutum e.st. Ibi, l. 7, t- 60, I. AlteTi 
stip~t~ari nerno. potest. U. l. 45, t. I. 38, § 17. 

.) 
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Factum alienum inútl'lile1· p1·omittutU1· .-Ibi. I , Art. I . 080. 
46. t. I, 65. -E' copia fiel do art. 762 do CodiD'O Ar-

Siquis .al·ium datw·urn, faotunnve quid p1·o- gentino · Mas não seria preciso ajuntar-lha 
mise1·it, non obligabitU?· , veluti si spondeat algpm dispositivo, declarando o que se deve 
Titium quinque atweos datttrum. « Qttod si entender pelas expressões « até onde chegar 

· etf'ectv-rum, se ttt Titius daPe,t, spopondúit , O seu bl:)neficio T)O pagamento » ? 
obligatur » .- l. I. 3, t. 19, § 3 . Si guis sti- _Penso q~e sim, O alcance do ta,es expres, 
puletU?· «titioda1·i» nihil agit ; sede si adclide1·it so~s é duv1doso, c (lahi podem vir a ser a 
pcena?it, « nisi decle1·is tot aureos da1·e sponcls , or1g~rp. de d~mandas, gue, cumpre, quanto 
« tunc cornrnittitur stipulatio.- Ibidem, § !9. ppss1vel, evitar. · 

q:r;-C. F., arts . 1236- 1238; C. I., artigos 
Do pagarnento(Oap. 11 .. . ) 1238-!2,10; C. P., art. 747; P. T. F. , 

art. 1032 sg. ; P. C. R., art. 513 sg.; C. 
O :projecto não çlefine o que se deve en- .Arg ., art. 760 sg.; c. Ch., art. 1572 sg. 

tender por pagarqeuto, nem declara quaes J . R. Jp'_. - Nec intenest, quis solvat, 
sejam as especies dtver.3as que o podem utrurn tp~e q'!k~ debet, em alius pro eo. 
constituir. Tratando-se, porém, de cppsas e - Solve1:e pro iç;n_o:cmte et invito cuiqtte li-
factos ass;:tz conhecidos, não hfl. nisso llma cet; cttm stt JU?'e ctvth constitum licere etiam 
falta Sf,'lnsivel, quj3 precise ser re:parac1~- ianorçmtis invitque 'l?'f'f3lio?'e??f ço.;.ditiqnern fa-

J. lR. P ,- Solutionis verbum pe?,tinet ad cere.- D. I. 46, t. 3, 53. 
omnem liberoationem quoqtta modo factum; ma- - Si qHis aliam 'rem pro alia voknti sol-
gisque ad susbtantiam obligatianis 11e{er.tU1· , ver_it, ~t B1iictrx f~terit (?·es ), manet pristina 
qt<am ad nttmmo.rum solutionem.-D. I. 46, obltgatto.- D. I. 46, t . 3, 46. 
t. "3, 54. ' - Pupilli vel pupillce solvere sirte tutoris 

- ~olutio pPcestatio ejv-s qtwd in obliga- auctoritç:te non p.ossunt- I. I. 2, t. 8, § 2. 
tione. . - Qut n~anclat so~vi , ipse v,idetur solvere. 

- Ejus quod debetw·,utj debetur prcestatio. ~D. I. 46. t. 3, 56.. ' 
- Solutionis vergp satisfactiortem qttoqu~ 

omnem accipiendarn placet : salve?·e di-
çimtts eum, qui facit, qy,orj, face?· e p?·omisit .-
D. 1, 50, t. 16, ]176. . . 

- In omnibus spciebus liberationum eticon 
acc(3sipnes liberantur; · puta, c!dpro~njssores, 
hy:p,othecce1 :pi[Jno?·a~- I D. 46, t. 3, 43 . . 

Quem de'IJe {azew o pt!gamento (Sec, I, 
ants. 1.0178-1.081) 

Al:l çlisposiçêíes qesta s~cç?-9 col}cord~m ge· 
ralmente co in as <:to Ç. I. ' (;nt . 1. 2S7 sg .) \3 
do P. T. F. (art. 1.037). l':jellas não se fez 
rpençãp. çlas P!3SSOlJ,El incapaz;es de fa2;!3r o pa-
g~mento (P. T. JC., art. 1033; C. A.rg., 
àrt. '760), <!<não ser na hypo~hese de tr~!lsfe
renci(!. do qorqinio (Proj'., q,rt . 1081). 

Entretap to, tr-atap(lq,~e çla p!3Ssoa, a qttf!m 
deve ser feito o p.agmJtçnto, se recpn11ece ;:1, 
~~tstençta de crec(,or incqpaz çl{.l re~cbel-o 
('!rt· . 1.084); lqgo, o~1 ne&t? Cfl.SO a P.ii'lP.Qsi-
çao fora desnecessana, ou naquelle houve 
detJ,ciencia. Todavia j\lão se :ppP,e a:fQ.rmar 
que haja defeito insupprivel na omissão a Ilu-
dida ; ~ma voz ql1e, em lagar cOlwenientc, 
o proJeçto dev~ ter. disposto, em geral, 
acerca das pessoas incapazes de praticar actos 
jurídicos. · 

Qu<!<nto ao mais, conviria attender:-
Art. l. 079. 
.,-Não haver(j, çop.t1'itdicção entr.Q o (lis-

posto ncst!l q,rtJgv o o d.o q,rt . l.Q.26 rçtrP r 

A quem deve sm· feito o pctgamento (Sec, I1 
a?·ts. 1082 - 1:087). 

A disp~sição do art . 1.083 - «O paga-
!11\'ll~to fe1to d[:l ]:wa fé ao ct•edor putativQ é 
V<J:ll!lo, a1nda que deppis se prove a illeglti-
mlcla~e ~f:lste »-é realmente a mais acéei-
tave_l! O que se oncontrf), ep1 butros eo.djgo13 
é di_:fferel).te. Pqe exemplo, no Çodigo A,r-
gentmo :- «o. pagamento_ feito a q]leJI! está 
P.i1 JJ?S-fle c].o tltp-1? é val~c].p, ainda que o 
possmdor dell_e seJa deppis vep.q~do em juizo 
sobre a ~ropr1e_dade qa divida » (art , '7q6) ; 
(:l n.o Çoflt~o Chtlflno : - O p:].gamento feito 
de boa fe á pes_soa que cstttYa então na 
poss(3 qo titulp !3 vp,l_i<.lÕ, itin'la q_~e depois 
se verrfiq]le gue o t1tul~ (creditô) não lhe 
perte11c~a' » (art. 1 ,576, ;zà parte), · 
C~:-C. I. , ::tl't. 1241 sg,; o. A, art . 370; c. Ch.,art. 1576 seg.; ç: Arg . art., 765 sg . 
.,:J. f\.. P • - \Te?· o pro.çurato1·i 1·ect sol.-

vit'!h?' . Yerum autem accipere d.Qb(3rnus ewn, 
em mandalum est. vel speciaâ?:ter vel cui om-
nium negotiorum administ?-alia mnndata est 
D. I. 46 t. 3, 12. . . 

_ Invito v~l ignorct?'e, qtri solvit a{.Zi.i . non se 
ltberat ~bltgattane . .. Sed et s·i non vero pro-
curaton solvam, ratum autem habeat domíntts 
quod solutum est liberatio contingit, Ibidem. 

- P·upilto salvi sine lttto1'is mtto?"ítate non 
po/.est.- I. I. 2. t. 8, § 2.-· S: tamen solve1·it 
et debitar ei, mummi so.lvi sint, patentem pu-
pillurn dali mali excepti~Jtte clebitor surnmo-
vebit. D. I. 46 t. 3, 15. 
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Objecto do pagamento e sua prÓvct (Secç. III. 
a1·ts. 1.088- 1.098 

Cf':-C. Arg., a,l't . . 774 sg.; C. Clt., a,rt. 1590 
sg. ; C. F .. a,rts. 1244 sg. e 1315; P, T. F., 
a,rts. 1046 e 1097; P., c. R., a,rt. 520 
sg .; C. r., arts. 1245 sg. o 1312; C. S., 
art. 77 sg . ; C. A. , art .. 368 sg. 

J. R. P.-Al::ud pro alio invdo creditori 
solvi f!On potest. D. I. 12, t. 2 § I. -'l'ollitur 
cmtem omnis obligat·io.. . si quis consentiente 
creditO?· e aliud pro alio solve1·it. -I. I. 3, 
t. 29. (l) 

Et ideo, si debitori meo reddideTim cautio-
nem, ·vúletw· inte1·nos inconvenisse ne pe· 
terem pro(uturamque e·i conventionis exce-
ptionem placuit. D . I. 2, t. 14, 2 § l. 

Lagar do pagamento (Seê. IV., arts. 1099-1100 

Cf': - C.F., art. 1247; C. I., a,rt. 1249; C. P ., 
art. 73J: P. T. F., a,rt. l055sg.; P. C. R.; 
art. 523; C. Arg., art. 781 sg.; C'. Oh., 
art. 1587 sg. 

~•. R. P.- Is qui certo loco da;e p1·o· 
mittit, nullo alio loco, guam in quo promisit. 
solve1·e, invito stipulatore ; potest. D. I. 13, 
t. 4, 9. 

1'empo em q·ue deve ser feito o paga·mento 
(Sec. V, a1·t. 1101-1103) 

Do disposto nesta secção resulta, a, neces-
sidade de distinguir em dispos ições legaes as 
obrigações pu~as e simples da,s condieionaes e 

· a prazo. como acima fàra observado . 
Cf':-P. T. F., a1·t. 1076 scg.; C. Arg., 

art. 784 sg. 
~T. R. P.- Omms stipulatio aut pure 

aut in diem aut sub conditione fit ..• (vide 
pag . 38 retro) I. l. 3, t. 15, §§2 e 4. 

Quod certo die promisswn est, vel statim 
dm·i potest- D. 1. 46, t. 3, 70. 

- Quotiens autem in obligationibus clies non 
onilttr, prcesenti die pecunia debetur: niti si 
locus addectus spatium temporis inducat, qtto 
illo possit perveni1·i. Verum dies addecttts effi-
cit ne p·rcesenti die pecunia d,<beatttr, Ex rpto 
apparet cliei adjectionem p;·o reo esse non p1·o 
stipulatore.- D. l. 45, t. 41, I. 

ilfora (Sec. VI, arts. 1104-1112) 
I 

Nas hypotheses dos artigos do Projecto, 
l'rlenos quanto á segunda parte do art. 1109, 

Chama·se commummcnto dadio in so· 
Zttlttm quando o credor recebe voluntM·ia-
mente, em paga da prestação, a,Jguma outra 
causa, que não seja dinheiro ( P. T. F., 
art. 1.115). 

: 
a MORA dá- se ·de pleno di1·eiio, bastando ·para 
constatai-a ·qualquer notificação particular 
feBa por uma á outra ~ 

Parece que sim; i. é, que o Projecto, 
muHo judiciosamente só exige a interpel-
lação judicial para o caso de não haver prazo 
cecto ele vencimento para a o brig.ação. 

Aqui prevalece a raz;i.o contraria, porque 
o prazo presume-se sempre dado . em favor 
daquolle a quem assiste a obrigação.- Diei 
adjectio pro 1·eo est. . . . · 

Mas, si este é realmente o pcnsarp.ento do 
Projccto, devia-se acc1'escentar, para evitar 
duvidas, a,os arts. ll04 e 1109 primeira 
parte, e a,os arts. 1110 e llll as paJa.vras 
«de pleno direito», onde molhoi· conviesse ao 
arranjo da phrase. _ 

Ter-se-ha, então, o principio conhecido dJ 
dü·eito romano « dies interpellat pro homine» . 

Nam.entlich ist nicht Gerechtlicheit dm· Mah-
nung er{orderlich. ( Windscheid, lo c. cit., 
p. 127, notas). 

o:r:-0. F., art. 1139; c. I., art.l223; 
C. A., ad .. 298 sg., C. S., arts. 106 sg . e 
117 sg.; P . T. F., a,rt. 1070 sg. + Van-
Wetter, olJ. cit., pag. 34 sg.; Maynz, ob. 
cit., pagd. 33 e 41; La,cerda de Almeida, 
ob. cit., pag. 193 sg.; Windscheid, loc. cit., 
pag.> . 219 e seguintes. 

J. R. P. - Nulla intelligitur mora ~bi 
fie ri, ttbi nubi nulla petitio-D. l. 50, t. l7, 88. 
Mora fieri intelligitw· non ex ?"e, sed eX pe?·-
sona,· id est, si inter-pellatus oppo1·tuno loco 
non solve1·it ; quod apud jttdicern examinabi-
tw·.- D. I. 22, t . l. 32 pr. 

D·ivus Pius 7'. Balbo rescripsit,- « an mo1·a 
acta intelligattw, neque constitutione ttlla, ne-
que juris attctontm qttcestione decidi posse, 
cum sit magis facti, quamJtwis.-Ibidem. 

U?iicuiqt~;e sua mora nocet; quod et in dttobus 
1·eiS promittendi obse1·vatur. -D. I. 50, t. 17, 
173, § 2; Ibi. l. 22, t. I, 32, § 4. 

Si quis solutictni quidem ??W?"am (ecit, jtt-
dicium autem accipe1·e pa1·atus {ttit non vi-
detur fecisse moram, utiqtte·, si ,ittste ad ju-
dicium provowvit. -D. l. 22, t. l, 24 pr. 

Qui sine dolo mala ad j udiei um provoco.t, 
non videttw moram f'acere- D. l. 50, t. 17, 
63 - Et hic ??to?·arn vicletttr feçisse qtti Zili,r;cwe 
maluit qttam restittter·e .-D. l. 45, t. l, 82, .§ l. 

Pagamento indevido (Sec. VII, arts. 1113-111~) 

· O projecto não cogita do que se pagou 
« sern causa» conclitio sine cattsa,- da qual ·a 
conclitio inclebiti é uma especie particular. De 
modo que no art. 1114 exige-se qüe o ?"epe-
tente provo tel-o feito por erro; mas dei-
xou-so elo dizer, igualmente, que tambem 
poderrl. repetir, provando que pagou por um 
motivo ou cattsa, que não se realizou- con· 
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clitio causa data, cat!Sa non secutct. P<1rece 
que seeia. de igua l razã'J e ju.ltiça. 

-Art. 1115. , 
Nos arts. 160 a 6).!, a quq elte artigo se 

refere, não estão capitulada~ todas as hyp ::> -
the;es; p ::>rtanb, seria conveniente, depois 
da palavra - dispo.;içõss - dizer : « do.> 
arts. 601 a 609«. 

-Art.. 1116. 
A disposição não sat,is faz ; seda mais jusl,o 

dizer: «Si aq uelle que indev idamente ·recebeu 
um immovel (on um:t cons:t em geral. .. ) o 
t ivee· alienado de b:Ja fé, ·responde pelo pre· 
ço eecobido sóment.e; e si o tive e feito 'de má 
fé, responde pelo· seu valor equivalente com 
perdas e da.mnos ». 

Quicl jur·is, si a c ousa ti.vee sido doada, ~ 
De verâ ser caso de 1·eivinrlicaçito com ou sem 
perdas e da rnnos, conforme as hypothe.>es do 
a eGig.0 qne ora se o.lferec:J !}ara sub.>titu· 
tivo ~ 

Art. 1118. ACCL'eSC3Uti1r - « OU a pmzo ». 
Al't. ·uw. 
Não é completo. Ahi sómentc se trata da 

prest,açã.o feih para fim illicito ou immoral. 
Quid, si :L pl'estação foi feita em vietude de 
obrigação prove niente de act) toepe ou catBa 
illicita, como é o jogo peolübido (condi tio · ob 
tw-pem vel injustam causam) ~ · 

Convü·ii1, pois, acceescentar : « A mesma 
disposição pt'CV<tlece, quando i1 prestaÇão f .ii 
feita para satisfazee obrigaçã·) peovcniente 

_ de acto immoeal ou illicito ». 
Cf" :-C. F., art. 1377; C. I. , art. 11 45 

sg·.; C. A., ar ~ . 813; C. S., art. 70 seg .; C. 
Arg. , art. 8 18 s3g. ; Windscheid, loc. cH. , 
pag. 808 seg. ; Ricci, Delle obliga,zioni, 
p. 406; Ros>el, ob. cit. p.1g. 121 sg . 

-.T. U,. P. - Si qttis indebitttm i,qnomns 
solvU, pe1· lume gctionem (scit. ~< conditionem 
indebiti ») conclice1·e potest; secl si sciens non 
debere solvit, cesso.t Tepititio,-D. l. 12, t . 6, 
l, § !. Cujus pe1· e1Torem date 1·epetttio, e,jus 
cons~tlto dati donatio est.-D. l. 50, t. 17, 
53.-Indebitwn solutwn accipimus, nôn solttm 
si omnis non debeatw·, secl et si pe·r aliquo.m 
exceptionçm perpetttam pet·i non poterctl. Ibi-

.dem, 26, § 3. 
- Sive ab initio siríe cat~sa promisswn est, 

sive {ttit cat!sa promitiendi, qtue finita est. vel 
secuta non est, dicendwn est cor;,ditioni locum 
(01·e-D. !. 12, t . 7, l, § 2. Q·twtiens.' .. solius 
o.ccipien tis ttwpitudo ve1·scttw ·, Celsus aet 1'B· 
peti posse velttti si tibi dedero, ne mihi in-
j u1·iam facias-D. l. .12, t. 5, 4, § 2.-Ubi 

· ctutem et clcmtis et Ctccipientis ttwpi'tttdo ve·rsa .. 
ttw, non posse Tepeti dic:imus; veluii si pect!-
nia detur, ttbi malejudicietur- Ibidem, 13. 

-Bonce fid ei possesso1· in qwmtttm locuple-
. tior factos tenétur .-D. 1, 12. t, 6; 3,-Dedi ... 
hominem indebitttm; et hunc sine frattde mo-

Vo!, li 

cUco d·istra:JJisti, nempe hoc solwn 1·e{tmde1·e 
debes, quod ex pretio hétbes-Ibidem, 26, § 12. 
-In diem debitar adeo debitar est ut ante 

diem solutwn 1·epetere non possit.-Ibidem 
lO. Sub conclitione debitwn, pe1· eJ·1·orem so-
h!twn, pendente qttidem concWio1ie, repetittt r ; 
conditione cnttem existente, repeti non potest. 
Quod at!tem sub ince1·to die debetw·, die exis- · 
tente, non r epeti tw · - Ibidem, 16 e §§ l e 40; 
Ibidem, 14, 18, !9, 27, 29, 3~, 34, 39, 44, 54, 
65, § 9. 

Pagamento po1· consignaçcío (Capitulo III, 
m·ts . iUO-ii32) 

As disposições adaptadas no Projecto sio 
em geral, salvo a rcdacção, as que se encorr-
tram em outr0s couigos c nos projectos ante-
riorc3 P . T. F. ( art. 1079) e P. C. R. 
(arts . 510 e seguintes ) . 

Art. 1120 - Alte1·a1· - as duas phrasos 
finaes, dizendo: « considera·se. pagamento e 
extingue-se a obrigação)>. 

Art. 1122-SupprimiL · 
Este artigo correspondo ao art. 792 do 

Codigo Aegentino. Mas, uma vez estabsle-
cidos no art. 1.121 do Projecto os casos em 
que tem logac· a consignaçc7o do pagamento, 
o disposto no aet. !.122 só pócle servir para 
da e lagar â chicana. 

Art. 1.223 - Acc1·escentar - n. 1, isto é, 
«Nos casos doa ns. 1•, 2•, 3• do-art. 1.121». 

Cf": C. l<., art. !.257; C. I., arts. 1.259 sg; 
C.P., aets. 759 sg; C. A., arts. 372 sg; C. ti., 
art. 107; C. Arg . art. 770, sg; c. Ch., <tets. 
!.598 e seguintes. 

..J'. R. P . Depositum est, qttod cttstoclien-
dum aliwi dattpn est.- D .. i. i6. t. 3, i. 
- Rei depositae )J'I"Oprietas apttcl depone1item 
mariet - Ibiclem, i7, § i. 

- Aluid est creclere , alt~icl deponere - D , 
42. t . 5. 24, § 2:... . . 

- Acceptam muttto so1·tem cttm usuris licitis 
creclito1·ibt!S pe~· contestationem o(fero.s ; at, si 
non suscipiant, consignatwn in publico depone, 
t!t, cursus legUima1·um ttsuranmt inhibeattw ... 
quo subsectdp, etiam periculo t:Zebito1· libe7·a:-
bitur, et j us pi'gno1·is tolletw·. G. l. 4, t. ·32, 
6 e 19. , 

- Ooligatione totiws clebitce pec·~cni_re sollem-
niter facta libe1·ationem . contingere mani-
festum est. S ecl lita demwn oblatio cle.biti libe-
1"atidnem parit, ii ex loco qt!O debelttr, soluUo 
{t!B1'it ·celebmta. C. 1, 8, t. 43; · 9. - Qttm·e 
pro solu to icl, in qtto ct'eclito1· acc·ipienclo 
moram fecit, opportet esse-D. l, 46, t . .3 , 72. 

Do pagwme1~to com sub1·ogaçcio (Cap. IV, a·rts. 
i.i33·i.i:J8) 

As disposições são analogas ás de outros 
codigos ·e dos projectos P. T. F . (arts. 1.086 
sg. ) e P. C. R. (arts. 5.29 sg .). 
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Art .. Li37. Illud non íneÚganter scripttmt esse Pompa-
O Projecto seguiu, de preferencia, o artí!l'O nit>s ait, si p a1· et dierwn et contractuu1n 

L090 do P. T. F . No art . 1.533 do P . C. R., causa sit, ex om.n ibMs swmmi.s proportione 
~ccorde com o art . 154 do Codigo Civil ita- vide1·i solutum. D., loc. cit . 8. 
llano, se diz: que o credor, pago em parte, 
e aquelle, qu e lhe fez o pagamento em srlh- Dação em pagamento (Cáp. VI, árts.. .fÚB 
rog<tçi'io, « concorl'cm em pé de iguáldade e ti46 
contea o devedor commum ». 

O P rojecto prescreve dlver3amente (ari.igo · Acha-se articufado' ,Úedte_. p<iJ}ítJ.<i .. ó que 
1.138) . Qual das duas disposições é preferível ordinariamente s.e ,çha.p:i~ .,Í~ .so?1lt'!-lm rJ,are. 
pela sua. justiça ~ at•t clatio in solutum; r ÉÍ ,a~ disposições nelle 

Em direito romamo, co'mo se sabe, a sub- d t c1, níi r d p T · F · 
r ogação só tinha Ioga r em favor de Credor a OP a as co ~r~.m. cqm_as , · 0 . .. •. • • • 
h th .. . , . ti .... t· art .1.115sg. edob.Arg .,art . 813esegs. ypo ecar~o o~ ]11gnora cw; que 1vesso · · J . · · · ' 
pago anterior (C. I. 81 t . 14,22; Ibiden:f, L ,<:;t':-=. Oftql.<~;Íi, oll . ,Cit ., v.~-. p . 37f8; 
8 t 18 l 5 8 lo D l 20 t 4 ] I ' MacReldé, .Droit Rpmain, n, 247; Winds-, , , , , e ; , . , . , pr. e 1 , Y I .1: r 
§ 4, e 12 §§ 6 e 9); por isto não se póde invd- clieid, oü. ~1t., v. 2; p. 3 7; Warnkõnig.; 
car os seus textos, para apoiar os pl'eceitos Inst. juris rdm. priva ti; p. 287. 
da legislação moderna sobre a mater'ia ge- ..i . R; P.- Al,:-d.d J!rO . àlü~ i7w~to cn;di t01=i 
ral d:1 sn brogação. solvi non potest. -:-D. l. 12, t 1; 2, § 1. Tdl: 

C f' :- C. F . , art. 1.249 sg.; C. I., ari;. 1.251 lítw' .auténi <.mi~~is, ôbligatio si. quis éonsenlient 
sg.; C. P., a1·t. 778 sg.; C. A., art. 268; C. éredito1'i aliu.d pro dUo sólvm'it:-1. 13, t . 
S. , art. 126; C. Arg., art. 80 1 sg.; C. Ch :; 9g; Gaius1 Com. 3, 168. 
art. 1.608 e segs. Obliqatio sive actio semel e.'l!lin cla n on ,.e-

.J. R. P.-iYon omnimodo succe1lunt in vi·viscit, nisi j-ttsta causa su.bsit ea; qua requitas 
Zoe um hypothecarii crecl1:ton:s h i qum·um }Je· subveniat . .. 
cunia ad creditarem transit. Hoc enim tunc 

Da novação (Cap. VII, arts. 1147- 1156) 

Art. 1.148. _ 

obseroal~t1': cum is, qui pecuniam postea dat, 
sub hoc pacto credat, ·u,t iclem J!igmts ei obli-
getu?' et in loct•m ejMs succedat. C. I. 8, t. 
19 pr. 

1
Este artigo não diz si o anim.us no~:tmdi: 

deve er expresso, ou si b t.1. o tacito,, :isto é, 
Da imJndação do pagf:~~~~~)o (Cap.T', al·ls. 1·139· rpla.ndo resulta. de acto que nã..o podem ter 

outra igni:fiett<:.ã.o razoavel que nao eja a 
r~muncia do credito ou a. ub~tituiçã.o da 

Cf: C. F., art. 12.53 ~;C. I. arts. 1255 ohriga<:.ã.o anterior por uma outra ran· 
sg ;.C.P., a.rt . 72 ; C. A. , arts. 3 6 g; \~(.eoter. ob. cit. v . 2 pa.g . 334). duvida 
C. S. art.lOl; P. T. F., art. 1091; P. C. R. sqbre este pontopreci~ ficar s clarecida.. 
art. 535 · C. Ch. art. l59ô g; C. Arg. 
art. 807 e , eguintes. CF: C. F., art. 1.2 1 g·, . I., a.rt . 1267 

J .R.P .-In p otestate ej us est qr.;i en; pTur-i- · P . art .. O:::> g ·. C. A.; arts. 364 e 414; 
lm s contractibt~ · p ectmiant, debet, tem.pm·e so- C . . , aJ·t . 142; P. T. F., art. U:::>Isg; P. . R.; 
r11tionis e<eptimm•e in quam ca.usant reddat. < rt. 54 , ".; · .Ara. art. 35 sg. ; . Ch. 
Qrwd si debito1' i.d non fecil convertiittr ele- art. 1.628 , g. 
-cilt'o ad uum IJIU ac.cepit ( . I. . t. 43, 1.)... J. R. P. N'ouaUo est p r im'i.$ debit in 
dufll111odo in id OOlt.l'Liluat solnlum in quml af iam obiigatioi'IR!I~ vel d vilem 'f'Cl IUJtHralcm 
1pic~J i debe•·tlt. esseS so utu,..« ... ·id est. in id da- trmis{tLsio atque lransl.ati.o ; lwc esl cmn ':ll 
bitum g-~RI.Jd 'I!Jilt 6-l't, i1t t'Jilili 'OiltWlitl ..• aut cujus pt·ocedenl,i c.awa i ta 1w a constihtatur td p1·i.tn• 
ilii • 'l/B.ondull~ 't'l.."111~mt. D., Ib. I. 46 t . 3. l H ree p,er imatur-D.I. 46 t. 2 I pr. Onmes ,. tran· 
,,·es ~·/fk;iliill, 1111 ·iKD, d{JtrWI'f!lit causam, semp81' ·ire in nonationem pos··unt . . .. dtmwwdo cia-
eiden.lur :sibi ddlrc»-e m.:ceplo (m·,·e • ila eniut 1j•lttS ·uooatione1n ita demwn fim ·i, i. l1oG aga-
et irt s11o r:mo:!!liáautret 1to»tirw. Ibidem 3 . ' tu r, u t fW!lel:ur obligatio: Gmttll·um, si 1W~t hotl 

P riu in, 1WR•»·os i1.l tpwd sol&it't!lo, deinde qgatur, dtUe BI'Uilt obligationes-D. I. 46, t. 2. 
in sm·fem mxepto (e,·etlu-.-G. loe. cit . q ··Ibidem, , >: 5 · 14 IH'. e s § 1 · 24 e 25. ' 

- Qure ·i {o1·hJ a m:utro dictum, sif, ;,,.,_ llis 1 
- N av,at ilme ~cgitime {acta libt.'!·antur l i.ypo-

qui.!lem nominibu · qum ditmt luibuet'IUI1:, il1 lhecm at JJignus· t1 rtr re wm cu'"l'tmt- Ibi-
t:ülelm· . olr1t11m, c1tjt1s dies Gtmi.t (D. loe. cit. 3. tlero, l . 
R 1 .) In ll:s. rero qure pl'resenti die debenftw. -~ Tal•aliomJlegilime pmtecta,d<JliiJi in a1ium 
cons. lal. qual üm.· it~dil·t·im:w quid :oloihJI'. in ~-ran.-l.ati pri.ori.s I'OII l mctus fide:iju.•sm·i · 't'B~ 
graoion:m causam videri solutvm · S'i autmn l[lumdaiore liberatos non ambiguittw S'i ·modo 
rml1a pl't:egnmet. irl. est, si. oomia :nomina ~n sequenti e mm. ob€igauann t.- C. l. 
S'imilia fm:rinf: t'r• anti1·uionm' (Ibi:dem, 5 ) ,·t. 41 4. 
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Da compensaç<To (Cap. YIII, ans. 1157-1172) que se occupa do.s especi'os particulares do 
contracto. 

O Projocto não trata da reconvenção, como Faz excep~ão o Codigo Civil Argentino, o 
especic ou fórma pàrticu1ar da compensação qual trata della no Li v. II, sec. I, segunda 
( P. T. F .. art . 1166)., p~rte-Extincção das obrigações. P

1
rovdavel-

Art. 1176. mente o Projecto seguiu o exemp o o co-
- Não é inutil o disposto neste artigo, digo referido, e do qual tirou mesmo varias 

em vista do art. 1161, que, aliás, póde ser das suas disposições. 
redigido de maneira mais completa~ Mas, convem dizer : no Codigó Argentino 

a materia se acha articulada de modo mais ct:- c. F., art. 1289 sg.; C. I., art: 1285 completo. 
~g,; C. P. , art. 765 sg.; C. A., art. 388 sg. ~ 
et alias; C. S., art. 131 sg.; P. C. R., art. 561 cr:- C. F., art~ 2044 sg,; Ç. I., art. 1764 
sg . ; P . T. F., art. 1158 sg.; c. Arg.,sg.;C. P.,art. 17l0sg.; C.A.,art.779; 
art. 852 sg.; C. Ch., art. 1655sg. . P. T. F., art .. ll96 sg.; P. C. R., ar-. 678 
J. R. P.- Compensatio est debiti et sg.; C. Ch., art. 2446 sg.; C. Arg., art. 866 

c1··eclW inte1· se cont?'ibulío. Unttsquisque c1·e- e seguintes. 
ditarem st~ttm ewtclemque debitarem petentem .. 1'. R. P .- T1·ansacta finitave intellige1·e 
swmmovet, si pm·attrs est compensare. I cleo debemtts, non .solum quibus cont1:ove1·tia fuit, 
compensatio nec:essaria est, quia interest nostt·a secl etiam, qure sine controvertia sint pos-
potius non solve1·e, qttam soltttum 1·epetere.--;_ sessa-CD. l. 50, t. 16, 229. 
D. 1. 16, t. 2, 1- 3. Transactio, mtno dato, vel 1·etento, setf p1·o~ 

- Etictm q1:tad natw·a debettw venit in com- .missa, minime procedit.- C. 1. 2, t. 4, 38. 
pensation·em - Ibidem, 6.- Liquidi wm illi- Sub prretextu instntmenti post ?'eperti, 
q·uiclo nulla est compensatio. t1·ansactionem bana Jide finitam 1·escindi jura 

l!..,)tts q1tocl non ei debetur, qtti convenitw·, non patúmtu?·-lbiclem, 19 e 29. , 
sed â lli, compe1tsatio fie?:i non potest.-C. 1. 4, - Si ex falsis instrumentis t1·ansactiones veZ 
t. :i l, 9 c 14. pactiones inam (tte?·int, qtwmvis .fitsjm'andtt?Ji 

Qucecumqtte pe?' exceptionem perimi posstmt, his inte-rposit,um sit, etiam civilite,r falso ?'e" 
in cOin!J.lensationem non veniunt.- D. 1. 16, velato, eas 1·ect?·actad prcêcipiintts ... nisi 
t. 2, 14. {o1·te etiam de eo quod falsum dicitw·, cont1·o; 

Si quid a ficl"é\ittssore petettw, cequissimttm ve1·tia orta decisa sopia'tu1·.-Ibidem, 42. , . 
est elige1·e ficleijusso?·em q1.tad ipsi an qttad 1·eo - Si post ?'em jttdicatam quis tmnsige1·it e-i 
clebetur, compensm·e malit- Ibidem, 5. solverit, repetere_ poterit; idci1·co, qtti·a plai 

In compensatio?iem hoc soluto vocatur qttad ct~it t1·ansadionem nullius ésse niomenti-D, 1~ 
ejttdem gene1·is et natw·ce est ; veluti pecttnia 12, t. 6, 23 § 1. - Transactio est instm· 1·e, 
cum pecunia compensatur, t1··itico cum tritico, jttdicatre ••• 
vinuní ettm vir;.o; adeo ttt _ qttibiusdam plaeeat 
non omnimoclo vinum cum vino a-ut t?·itico Do compromisso (Cap. X. m·ts. 1185-1196) 
cwn tt·itico compeítsanclun; sed it a si ejttsdem 
nat~trce qualitatisque s-;·t.- Gaius, Com. 4, 66. 

- Quod in die debettw, non compensa-
bilttr antequam clies 'Venit, quamqttam clari 
opo1·teat.- D. 1. 16, t. 2, 7 pr. 

-Possessionem ... alienam pe?'(e,ram occupan-
tibus eomperisatio non datur.- C. I. 4, t. 31, 
14 § 2. 

Si custat pecuniam invicem deberi, ipso 
j~we p1·o soluto compensationem habe1·i oportet 
êx eo tenzpo1··e, ea: qtto ab ittraque parte de-
qet-tw, tttiqwJ qtt()ad concttr?··ent quantitates.-
D. 1. 16, t. 2, '!; Ibidem, ll e 15. 

- In causa clepos:'t-i compensationi locus non 
esf., sed 1·es ipsa 1-ecldencla est.- Pauli, sen-
tent. 1. 2, t. 12, 12. 

Da l1·ansacção (Cap. IX, m·ls. 1173-1184) 

Segu'llldo se vê dos codigos mais conhecidb~, 
a transácção é geraln1'tlnhc t1·atada como urna 
espede de contracto partictilar, e, consc-
gutnti3meMe, subordinad:a ao tltt'ile geral 

Como se sabe, o compromisso nada mais é 
do que uma modaliélade de transacção, cujas 
regras lhe são em geral applicaveis. Jét erét 
assim entendido no direito romano: uni 
mei0 de regular UI!). direito disputado reei~ 
procamente. A difl'Ol'euça entre a t1•ansacção 
e o compromisso óstá em que as partes, en1 
vez de decidirem por si niesmas, escolhem 
arbitro, que o faça segundo os poderes rece..i 
bidos dellas. 

Uma outra modalidade da transacção ntJ 
direito roiilano era o pactwn ele jttreju'J'cm'dd 
ea:trajud·iciaU, que o Projecto não coiitmn-
plou, e está. com e:ffeito f'óra dos nossos costu~ 
mes. 

A materia do compromisso, de que se occupâ 
o Proj. neste capitulo, tem sido geralmente 
considerada e tmtada, como objecto de lei 
pl'ocessual. - Procedure Ci'vi.le (de França), 
art. 1003; Codice di Proccdura (de Itana )I 
art. 8 ; Codigo de prdc. civil (de Portugal); 
~trt. 44 ; « Civilpl'ozésS-Üi'cln'ubg» ( elo Iml_j; 
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Allemão), art. 85 1 sg . Acredito, porém, que 
não ha incorrccção alguma em inscl'ir no 
proprio Codigo Civil as disposições concer-
nentes ao di to instH uto, como se faz !lo Pro· 
jecto (Viso , Derecho Civil, p. 11 6 sg. ). 

O que acha-se ar ticulado n ~ste, con fere, 
principalmente, com os arts . 692 c seguint~ 
do P. C. R. 

..J. R. P. Compromissum ad simil. itu 
cl inem judicio1·um 1·ed1:gitw·, et ad finiendas 
lites pe1·tinet. D. I. 4, t. 7, 1 . 

- St.ari clebet sententire a1·bitri, quam de ea 
1·e cli:x;e1'it, sive acqure sive iniqua sit; et sibi 
imputet, qui comp1·omisit. rv_am et div i. Pii 
1·escripto adjicitur : «Vel minus p1·obabilem 
sententiam» acqure animo {en·e debet : 

Si phtres·arbit7-i ftterin t, et dive·rsas sente7l· 
tias dúverint, lice/.Jit sententire eo1·wn non slm··i 
sed, si major pa1·s consentiat, ea slabitur -
D. t, 4, t. 7, 27, § 2, 3 . 

Da confusiio ( Cap . XI m·ts . 1197- 1.200) 

Cf':- c. F . art. 1300; C. I. a.rts. 1296 
sg".; C.P . arts. 796 sg.; C. S. al·t . 1-l4; 
P . C. R . art . 573 sg . ; P. T. F. art. ll87 
sg.; C. Arg. art . 896 ; C. Ch . aets . 1665. 
Wied llcid, ob. cit . pau . 46'' g.; Va.n-
Wetter , loc . cit. pag. ::l37; Mainz;, ob. cit. 
pag. 491; Demolombe, ode de rapoleo!l, 
v . 28, pt\g. 350 e egulntes . 

J . R. P .- Con{1tsio est, cwn debito r et 
credilo1· ww persom.r.. fit. 

Hoc uer~tm est; quia conf!l·Si01te 1Jerinda 
emtingtti lcr o!Jl.igal·io, a c solt~lione-D. I. ~J, 
t . 3, 2 ! § 1 . 

Debili petition.em cxlingtti pe•· C011{usionem 
non c!lnbigt,itm·. C. I. 4. t . L6 5; D. I. 46, 
t . 1, 50· ibi 1, 46 t . 3, 107 . 

Da remissiTo das dividas (Cap . XII, 
m·ts . 1 .901-1.203 

A r emi são da di'dda, conforme o Projedo 
o~ ·.,o:s moderno , dei:s:a :mppór um ac\ 

oa. •on'a.d.e unilateral; emquamo egundo 
o di.r ilio romano pa.t"a. que a obt•i ação 
ij se con 'der.\d· ~>x:lJ.nct..1. era. mister haver 
mna no>a conven~:.-'W d ~ par1;es a ' re-

iw feit..1. lo' mesmo' modo' pelo 
qn ~ 'ha.Tia. sido c ebrad<\ a. obr.iga.!:ão que 
~ queria. reminir - F1n·e qui!n ·nmUJIIe nw-
dis ofJ igamw·. ·ii.:odcm in contt·arium actü 1i.-
b<JI'<WIIII'- D: r. 50, . l , 153 . Dahi a inven-
çã.o da aeooptila~;:ão aec1pWalio), " anndo a. 

ual ~ das a. I'eJUi,.,ão da. diYida. :ist<> é 
simnla,a..., . pelt ·lipulação um ac'o de 
pa..,aamenw. 

De..."lll que a. ac pilla.çlio er•a. um Jlag'd.· 
mmn.o emoora fictício, o dü:eito romano 

mostrava-se, cer~amcnte, logico em não 
admittil-a, si não pun~ c simptes; e por i ·to 
todos os devedores olidarios ficaYam iguaL-
mente quites da obrigação . 

C .f'.-C. F., a.rt. l. 282sg. ; C. I. , art. 1.279 
sg . ; C. P., art . 815 S"'.; C. A., art. 397e 
423; P . T. F . ,art . 1.214 Eg. e 1.220; P. C. 
R . , ar t . 578 sg.; C. Arg ., art. 9!0sg.; C. Ch ., 
art . 1. 652 sg . 

J. R . P. Acceptilatio est liberatio pe1· 
mttlttam inten·ogationem, qua ut·riusque con-
tinget ab eodem . nexu absolutio- D. l. 46, 
t. 4, L Acceptif.atio est imaginaria solutio I. 
L 3, 29 . 

In cliem acceplih1tio {acta nuZZ.i·us est mo· 
menti; na.m solt1tionis exemplo() acceptif.ntio solet 
liberare. D. L 46, t . 4, 5 - Acceptilatio Stlb 
conditio1w jie1·i non po/.esl,-Ibidem, 4 . 

Si em plw·ibus obligalis tGni accepto feratw·, 
non ipse solt+s liberatw·, sed et lti qui secwn 
obligantw·. Ibidem, 16 pr. 

Consequencias da inexecuç<'io elas ob1·igações 
(Cap. XIII, arts. 1204.-1206) 

A inexecução da obriga.Ç<"io páde dar- e por 
llólo, cuLpa ou c1.so (fortuito) tlefórça. ma.ior. 
Daqui a nece i :.a.dc tl.e S..'l.ber-se o que sejam 
realmente essas figuras de direito e de ui"-
po~ ições prcv itl.entes, que lhes regulem a 
c~. istellcia e os repectivos etfeito . 

10 peojecto trata da mataria apenàs m 
tres artigós. O que ahi se articula está do 
accJr,lo com a doutrilla. do direioo romano 
sfjgu!ldo o quaL desde que lla ausencia. t:e 
tl.<.)lo ou culpa na inexecu~:.ão d<t obt•i.,.a.ção 
(qualquer que seja a cau~>a de ta), o devedor 
fica exouera.!l.o da mc"m.• e liYre tle prestar 
per,las e damno . O tleYc.l.or não respon.le 
alBolutamentc pelo ca o fortuito ou de forç.a 
qaior salvo i elle tiver concorrido para. a 
eyentualidade do mesmo ( cas!tS dolo vel cul:)Ja 
determ inatu,".). 

Eutrehnto, quer na parte em que tratou 
d «act.os jurídico~ », quer no presente ca.pi-
n llo, O pl'Oject Jlã.Q COgit.a do ffl'lLoS da 
culpa .- (1) l-ata, 1-ece, 1-8' issima,- assim qua-
li ficada pelos interpretes do dir i to romano 
e s gnida. polo D. D {Pothi r, Tr . d obli0 , 

«Apem!.ici}» l'a.g. 49- , rr .) ; não diz me mo, 
qpt\ndo a nlp<t e dá. ou em que lia cou-
,i te como fiuurajm·idica. A m ·ma omi -o 
npta- e com relação ao dõlo e ao ec'\So for· 
tuüo ou de força maior . 

mo , · be- e, e ta t h ori<t da cu/.pa 
tri.partú.la tem ido muito cumba.tiua ; ainda 
q ú a.bandonad<.\ dita meoria, haja ttiver· 
a,pncia. em letermiua.r os cr iterio· quo de-
Vi\ill regular o efl:i ito da. culpa n divor 
Q~rigaçõe"- Lomonaco, loc. eit. pag, 470. 
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- Dispensando-ror., porém, de enttrar em 
discussão sobre taes pontos, limito-mo a otrc-
rcccr ao douto juizo da Commissão o pouco 
que se segue. 

- Qttanto d culpa: 
Art. Dá-se ti. culpa, quando o individuo 

procede, sem o devido cuidado ou ncgligflnte-
mente, a respeito da prestação, a que s<> 
obrigou. 

Art.- 1205, ~a alinea- Acct·escentat· ás pa-
lavras «ou dolo ». · 

Artigo additivo- O devedor tambem não 
responde por prejuízos ou damnos, quando a 
inexecução da obrigação se der por acto ou 
fact9 do credor, ou quando a mesma tor-
nar-se no todo impossível. (C. A., art. 275.) 

Não é preci8o justificar a justiça desta 
disposição, que oea se offerecc como addi-
tivo. 

.,J. R. P.-Cttlpam autem esse, qttod cum 
.a diligente p?'ovidet·i poterit, non esset pt·ovi-
sum.-D. l. 9. t. 2, 31. Lata wlpa est n-i?nia 
negligentia, id non intell-ige?'e quocl omnes in-
teltigunt. D. l. 50, t. I6, 213, §§ 2 e 223.-
Lata cttlpa plane dolo comparabitur. D., l. 11, 
t. l. 1, § l. 

Impe?"itia culpa~ adnwne?'attt?'-D., ·1. 50, 
t. 17, 36-Lustts qttoqúe noxitts in wlj:x~ est . 
D., I. 9, l. 2. 10. 

Culpa est immiscere se Tei ad se non pet~
tinenti.-D., I. 50, t. 17, 36. 

Cttlpa abest, si omnia {acta sunt, qt1ce de~ 
Ugentissimus qttisqtte obsen;atu?'us fitisset. 
D., I. I 9, t. 2, 25, § 7. Cttlpa caret, qui sei/., 
secl pt·ohibet·e non potest-D.,!. 50, t. 17. 50. 

Quod quis ex sua culpa damnum sentit 
non intelligitu?' damnum sentire.- Ibi-
dem, 203. 

Quanto ao clólo: 
Art. Entende-se por · dólo o acto propo-

sital de prejudicar a outrem.- Dolus est 
consilium alter·i noce·1;e. 
· Na celebração de· um acto jul'idico, o dolo 
consiste em uma parte explorar o erro de 
uma outra, para o fim do fazel-a celebrar o 
acto (Von-~Vetter,ob. cit.,v. 1o[Jag. I66·); 
e na execuçao de uma obrigação, o dóio con-
sisto em ,proceder ·com fraude ou má-fé, 
isto é, com aslttcia, ?Jwchiriação, omissa:o p?·o-
positat o~ outro cwtificio, afim de appatentar 
um mottvo ou causa legitima da inexecução 
da mesma. 

Os romanistas distinguem o dolus bonus 
do doltts malus. O segundo é que é o dólo 
propriamente dito, capaz de alterae a ver: 
dade juridica das obrigaçõe~. 

J. R. P .- Dolus ·malus est machinat·io 
qureclam alterius clecipiencli causa, cwn ctlittd 
simulattw ct ali~tcl agittw-D., L 4, t. 3, 1, § 2, 
e I. 2, t, 14, 7, § 9.- Vicletw· clolttm malttm 
ace1·e, ~ui co; al-ieno jaclttrc~ lucnmt q u cenon 

- D., 1. I4, t. 3, I7, § 4.Itaqu.c ipso (Labeo) 
s1:c definit « do/.un( malttm esse omnem callidl, 
tatec~m, fc~Uaciarn, machinationem ad cú·cum-
venicnclwn, fallenclttm, decipiendum altenm~ 
adhibitam- D., I. 4, t . 3, I, § 2. 

Dolus sempcr p1 ·estatw·-Nemini dolus, per 
occasionem }ttris civilis cont1·a natw·alem 
wqttilatem p1·oclesse clebet. - Nemini dolus 
sttus prodesse debet - Doltts omnino pttnihw 
D., 1. 44, t. 4, li, § I . Non potest dolo oa, 
t•et·e, qtti impe1·io jnagistrat.us non paruit -
D., I. 50, t. I7, 199. . 

Sempe1· qui dolo fec-it, qttomi?ttts haberet, _p1·o 
co lwbenclus est, ac si haberct.-Ibidem, 157. 

Dolo fa cit, qtâ pet-it qttocl ·redcUtttrttS esi -
D. l . 44, t. 4, 8 pro. 

Dolo malo pactttm fit, quot-iens cit·cwnscri-
bencli alte6tts causa, c1liucl agilttr et alittd agi 
simulattw D. l. 2, t. 14, 7 § 9. 

1Von viclenlur qtti e1·rc~nt consentire -
Ibidem, 116. , 

Doltts p?'resumitw· in co qtti facit quocl tene-
tu?' non face?·e -D. l. 1.7, t. 1., 8, § 9.-Nemo 
videtur- frattda·re eos qtti sciunt et consentiunt 
D. I. 50, t. 17, I45. 

1Vemo videtw· dolo exsequi, qtti ignon~t 
cattsam, cu1· non debeat petere- D. l. 50, t. 
17, 177 § 1 . Alienus clolus nocere alte1·i no!t 
clebet - D. I. 44, t. 4, li. Doltts non p1'CfJ• 
swmitur ... 

Nttnqttam volent.ibtts doltts in fertw·- C. 1. 
2, t. 3, 34. 

Nullus viclet'tw dolo facere, qui suo jtWIJ 
tttitttr-D. l. 50, t. I7, 55. 

Qui jttssu judieis aliqttid facit, non videtur 
dolo facm·e ; q11ia pa?'eTe necesse habet.-
D. l. 50, f, I7, 167 § 1. 

Qttanto ao caso fortttito, (') 
Art. Dá-se o caso fot·tttito ou de força 

maio?', quando a inexecução da obrigação 
resulta de um acto ou facto neceswrio, cujos 
effeitos foram impossível impeclir. 

J. R. P.-Fortttiltts castts est, qui nullo 
hu-mano concilio p1·ovide?'i potest. Ea, que ex 
inp1·oviso castt potius quam f?'aude accicltmt, 
fato plenmqtte, non noxce imptttanhw- C. l, 
9, t. I6, l. Cawl1 {ortttitus d. mora excusat.-
Cc~StiS a nullo pt·estantttr-D . l. 50, t. 17, 23. 

Castts sentit dominus .- Majo?' casus, Ctti 
lwmana infirniitas rcsiste1·e non potest- D. L 
44, t. 7, 1 § 4 ' 

(•) O projecto tambem não define o que seja 
«fraude» ou « má fe » nas obrigações, muito em-
bora empregue taes vocabulos em varios dos seus 
dispositivos. Pa minha parle. deixarei igual-
mente de fazel-o; visto não igno•·ar-se_, que a 
« f1·aude e a má fé» são simples « modahda.des, 
do proprio dolo.- « Fraus colliditatem et falla-
ciam significat"; « inest E'nim dolo et fraus »- · 
D. 1. 2, t. 14, 7 § 10. 
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Non videtur pm-(ecte cujus que esse qu.ocl ex 
casu aufen·i potest. D. l. 50: t. 17, 139 § l. 

-Quanto ao impossível na execuçKo da 
obrigação, ou elle provenha elo caso fortuito 
ou de outro motivo oecorrente, nt~da precise 
ser accroscentado .-Nemo potest acl impos-
siln:le obliga1·i.-Impossibilüm~ nulla obUgatio 
13St-D . l. 50, t . 1'7, 185.-Ea, qt;o clari im-
possibi.lia sw~t vel' quce in 1'e 1·.~;m natura non 
sunt, pro non adjectis habentur-lbidem, 1:35. 

Ct": P. T . F . arts. 828, 834, 814 sg. a 
1228; P, C. R. art. 326 sg. e 335 sg; c. l, 
a,1·t, 1224 sg, e 1298"J29g.; C. P. art. 711; 
c. F. art. 1136, 1142, Il46 sg. e 1302; 
C, A, art, , ~49 sg ; C. S, art. llO sg; C, 
J\.rg, arts. 922, 965 e 995 Van Wetter, ob. 
cit. p. 17-33; Wins~}1eid,1oc, cit, p. 51 sg . o 
88; l:lQl'Sf\l'i, ob. cit. p. 557 sg ; Laurcnt, ob . 
cit. v, 18, p. 521 e 525; Accarias, Droit 
Romain, vo1, 2, p , 610 sg; Dalloz, ob. cit. 
V• 1~5 sg; Lomonaco, loc , cit. p. 453 sg 1 

Perclc1s e clamr~os (Cap. XIV, arts. 1207-1210) 
J~wos legaes ( Cap. XV, 1211~12131 

As disposiçõe.> articuladas neste~ dous ca-
pítu los most1·aru-se incompletas. Ahi só mente 
teata-sc da responsabilidade do devedor nos 
uasos de inexecução ele alguma ob1·igaçao con-
vencional ; emquanto que a responsabili-
dade po1' pordas c damnos, c m esmo por 
jm·os legaes, pôU.e dar-se igualmente em 
consequencia de outros aoto8 ou factos di:f:l'e-
l'entes. 

Si, porém, enten '.er-se por mais acerta ~l.o 
que os alludidos capítulos naJa mais devam 
compl'ehender do que o disposto no P1·ojeeto, 
neste caso razão tambem não ha ptira que 
a materia seja objecto de dons capitules dis-
tinctos. Basta~·tí, a1·ticulal-·a simplesmente 
em duas secções, additaél.ots ao capitulo an-
terior (cap. XIII), o qm.l tem p)'ecisamcote 
por epig-ràphe << Da~ consequencias da inex-
ecução das obrigação.>.» 

- Quanto ás pe1·das e damnos : 
O Projecto, não se tendo occupa:lo no titulo 

« Modalidade das obrigações» -das causas ge-
7·adoras da obrigação jul'idica,- não teve 
tambem, por isto ensejo pára tratar cl.o~ 
actos ntlo convencionaes, que po;J.em consti-
tu ir uma dessas causas. Dahi a razão por 
que, ao ~.ispór acerc:t de perdas c clamnos 
ríão cogitou, l'ealmente, slnão daquelle~ 
damnos que proveem da inexecução de 
uma obrig·ação preexistente,-sem nada dizer 
s'oLre os que se podem dar, independente-
mente J.e qualquer obrigação pl'éVÜL ; e, no-
~a~la.men~e, sobl'e o damno mmsado por actos 
2ll2cttos, JSto é, o damm;m inj~;ria datum 
c~jas espccies são capituladas no direit~ 

romano deb:tixo do t itulo assás conhecido 
«ali Legem Aqulliam . » 

A deficiencia do di ·posto no Projecto 
nesh pal'te é, pois, m mifesia, evidente. 

E' cel'to que, em titulo posterior (arts. 
1812 e 1834), o Pruj Jcto se occupa da obri-
gn.çio originada elos actos illicitos e dos 
da,mnos provenientes dos mesmos. Mas o 
menos quo q. esse respeito se pocUa arguil', 
é- a falta t'.e b,oa. classjfioação d<tS mate-
rias, separanüo··Se o que devia ost.ar unido, 
istq é, não guardando-se, como é de I' igor, 
continentia mate1··ice em as.:;umpto de t ttmanha 
relevancia, . 

Certa'!Iiente não é conecto, quo a opigra-
phe.rl.o um capitulo de co.ligo de leis posta, 
;_e n1odo ge.-al, deixe, no emtant.o, de cOIU-
pr'Oheml.or no to(!o u matol'ia que a mBsmtt 
epig,·a,phe incl,lca . No começo deste rebtoriQ 
já m.e refcl'i a.o defeito (i.O clussiücaçã.o qtlo 
p::wecia haver nas cl. i :lferen~os n~aterias das 
ob:jgações; por ls.>o não insistit•ei mais_ a.o.s>o 
resp:;ito. (1) ~ · 

Al't, 1210. 
DJ ·moé4.o por que está rocl,igiclo este artigG 

pócl,e p:trecer em contt•.:tdicção com o disposto 
nos ar:ts. 1013-1017. 

A rag-ra geral é : .. tra_ta,nclo-se ·do cousa 
certa -debito!' speciei inte1·it~• rei liberatw· { 
tratan _:o-se tl.o eousa ince1·ta ou degenero 
prevalece o contl'al'io,-gent;s aut q~wntitas 
nu:w~•am. pe1·it. Além tdsto, segundo .o :pro. 
Pl'lc,> ProJecto (a1·t. 1206), o caso foYtutl,o e o 
impossível sempre c.;;cusam drL satisf<tçã.o de 
damnos. 1· P. R. Quocl dioittw clamnwn it~;jul'ia 
clatt,on Aquita pe1·sequi, sio e?'it acoipieni:lttm: 
ut vicleatur damnttm inju?'ia clatu.?Y? q'o;od 
clarrpw injuriam attttlerit ; nisi 111agna vi 
cogqnte fuerit faohm'I. - D., I. 9, t. 2, 49, § l. 

l it lege Aquilia · et levíssima culpa venit.-
~~em~. · 

Darnnum infeott;m est dammtm nondwn 
fact]';m, quocl f-u.turwn veremur - D. i l. 39~ 
t. 2. 2. 

Neque enin lt;crum intelligittw, nisi omni 
claTij.no cleclucto, neq~te clamm;m, nisi omni 
lucro decl~;cto.-D., I. 17, t. 2, 30. 

D(!mnttm p~ti vi~etl.w g~ti commoclttm amitt?:~ 
quo1l conseqttt potewt.-D., l. 43, f. 8., 2 § 11. 

Nemo damnum t acit. nisi qui id feo'it, qued 
facere jus non habet.-D., l. 50, t. 17. 15!. 

Is clamnum dat, qui jttbet da1·e - Ibidem, 
169.- Ex qua per sona qtlis luc1·um capit, 
ejus factwm prcesta1·e debat -Ibidem, 1.49, 

(l) Segundo A. Vinnio, o damno define-se 
< Opnis clectratio et climinutio rei alience sivi 
illa .zucri caysai (tut, sive nullius luc1·i gratia, 
et stve solvts rebus sive perémptis aut · co?~· 
ptis »- (Lomo~aco, loc cit., .P• 472J · 
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In qttantum mea interfuit icl esi, quantwn 
m.ihi abest, - qu(tntumque ltte?·m·e, potui-D., 
l, 46, t. 8, 13. 

- (Juanto aos juros legaes : 

usurce nec in stipulatum de luoi nec exigi pqs .. 
s~mt; ·et soluto repetuntur; qttem acl moclum fu .. . 
turarum usu?'ar•um usurw D., 1. 1 ~, t. 16, 
26, § l. 

Aincla sob1·e ; Titulo li 
' 

O Pt•ojecto não diz si as suas disposições 
sobre juros legaes flÓ se applicam aos 
pagamen·tos em dinheiro, ou si, tambem, a 
qualquer outra peestação, umtt vez compu- Conforme ao que jtt foi a.nter~o.rm~nte o~,, 
tada ou convertida em valor mon·ctario. · servado, o Projecto clcixou de mclurr 11~ Ü-

Limita-se a dizer o que sejam juros le- tulo II cuja materia acaba de ser revista., . 
gaes, de modo que, a não ser o caso unico -a « perda da causa, a rcs_oh:_ção, a nul~
apontado no art. 1209,-não so sabe quando dado· ou rescisão, c a prescr1pçao » da o_biL-
dev<~om ter lagar os _referidos juros. gação, institutos estes que outro_s c~digos 

Deve-se dahi concluir que os juros lcgaes comprehend.em no titulo da « Extmcçao das 
da móra só sejf!.m devidos no caso do artigo obrigações » (C. 1 . , art. 1236 ; -C· F·' 
1209 citado~ art. 1234; P. C, H .. art. 1086; C. Oh., 

Penso que não. Acho que elle,s são devidos art. 1567). 
em todos 0s casos de móra, sempre que não O facto explica- se, talvez, pelas seguint('S. 
haja. estipulação contraria a respeito. razões: 

Si a prestação fôr d,inheiro, s.erão conta- Quanto â « porJa d,a causa», ·del~a tratam 
dos sobre a importap,cia conhecida da inc'identemente os artigos do ProJecto quo 
mesma; si fôr causa diver~a ou um serviço se occupan.1 das obrigações conc~rnentes â 
prestado, sobre o valor pecuniario, que se causa certa ou incerta, e, con,segumtemente, 
lhe der por arbitramento ou de outro parecera desnecessario abri~ um capitulo ou 
modo (sentença judicial, accordo das par- secção especial a esse respmt<?. _ . 
tes, etc.)· Quanto tt 1·esolução da obr tg:~çao, mutto 

O art. 1833, parto final, cl.o Projecto pa- embora sejar.n insufficientcs as ?:isp_o3ições 
rece de accordo com este pensamento. Toda- consagradas no Projecto, como J'" ttvem~s 
via o que ahi se dispõe sobre um caso, todo occasião de ver,-é de suppôr, que predoml-
restricto, não póde sor tomado, como regra nasse 0 mesmo pensàmento. 
da materia. Finalmente, quanto â nullidacle e á. J??'e-

Ot.Ltl·a questão.- O Projecto admitte, ou sc 1-1:pção da obrigação, fôra, sem. duvtda, 
não, a ca.pitalisação dos juros - quer a dispensavel tratar dell~s em . . espe~t.al neste 
destes com o propr-io capital, a contar da titulo, desde que 0 ProJecto Ja havia est~lJc .. 
mora (P. T. F. , art. 941 ), q uor a dos pro- lecido as regras de direi to que lhes podiam 
prios juros sómente, de se is em seis mezes ser applicaveis, no titu~o III da r:'arte Geral. 
ou de anno a anno, segundo os usos elo com- _o projectotambem_não dcfimu,yo:; qual-
JU.erci.o ~ · quer moela, 0 qua seJa a p?·esc?·:J?çao dos 

Talvez na mente do Projecto es,;;a capita- actos jurídicos. p 01• isto, restrmgmdo-nos, 
lisação (anastocismo) deva ser prohibida ; embo.ra, á materia especial de que se trata, 
ainda que haja codigos, que, como o italiano talvez fosse conveniente additar algum ar-
(art. 1238), a permit tem expressamente. tigo ne,st'e sentiêl.o. . _ . _ . 
Entretanto, si o projecto assim o quer, devia « Pre.scripção é a extlncçao das obr1gaçoes, 
dizel-o de modo explicito. por ter decorrido um certo lapso. do tei1lPO, 

Cf":-P. T. F., art. 939 sg.; C. F., art. marcado na lei, a datar do nasc1men~o das 
1153; C. I., art. 1.231 sg.; C. A..., arts. 246, mesmas.>> 
256 e 288; C.P., art. 720 ; o. s, arts. 19, 2L Si em virtude da prescripção, o direito + Cattaneo, oh'. cit., p. 909 sg. : Windscheid, contido na obrigação passa. ipso facto a ou-
oh. cit., p. 64 sg. e 131 ; Van-Wetter, loc. trem ella toma o nome de p1·esc1·ipçao acl-
c.t't p 9" Sct . Mai'nz Trai't<> dos oblt' o·ati'ons f'I",;S,;t',;va, quer d·L'zer, o direito é adquirido • ' • v o.' ., . ' o ' ,_ "'" ' ' p. 45 sg. ex-vi da·prescripção (C. F., art. 2219; C. I., 

.Y. R. P.-Usurce vice fhteluum obtinenl art. 2105; C. Oh., at•t. 231<1 sg; C. Al'g., 
el merilo non debent a ftuclibus sepa?·ari.- art. 4054 sg.). 
D. 1. 22, t, l, 44. -In bonce(iclei cont?·actib~ts 
ex mora ttsurce clebentur -Ibidem, 32 § 2. 

Iniquum est usuras ab eo exigi, qui f?·uctus 
non lJercipit.-Ibidem 16, 51. 

Nullo moclo licet c~tiqttam usu1·as p1·cete1·iti 
temp01·is vel fttlu?·i in so1·tem recligere et earum 
il.e?·ttm ttstwas stipulm·i-0., l. 4. t, 32, 28.-
Supm cl~plum atttem usu-rce et usur-antm 

TIT. III-CESSÃO DE CREDITO (arts. 1214 .. 1227) 

Das disposições desse titulo vê-se a. di:lfe-
rença que ha entre os institutos da no.vaçao 
o da cesscro; aquella. não so pódo dar sem .o 
consentimento do devedor, visto ser uma. dl-
viqa nova em suqstitt!i?ão da anterior, que 
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fic::t cxtincta; esta, ao con1.ral'io, dá-se sem 
o consentimento, o até contrn. <1 vontade ~o 
devedor, porque é uma sim~les ~rans~orencta 
do credito contido na olmg·n.çao fe1b pelo 
credor a um outro. 

Mas, pel.o Projectô não s~ sa;be bom ? q_ne 
se entende por « credito». Sigmfica o dwerto 
do credor resultante de uma obeigação qual-
quer, ou,' steictamente, o credito como ti-
tulo de uma presütção pecuniaria ? 

Na expressão - cr et.l.ito -se deve, ao me-
nos, comprehender a « ac_ção ou o ?il•eito a 
ella. » Creditorítm appellatwne rwn ht t_anlum. 
accipiuntur. qui pecuniam crediclenmt, sed 
omnes- qttibus ex g_ualibet- causa debetw· -
D. I., 50, t. 16, II. 

O Projocto tambem não diz si é ou não 
permitÚda a cessão de dil'oitos litigiosos, e, 
no caso affirmativo, quaes delles e em qne 
condições ... 

CC: -C. F., art. 1689 sg.; C. I., art. 
1538 sg . ; C.P., art. 785 sg.; C. A., art. 398 
sg.;. à. S., al't. 183 sg.; P. C. R., art. 492 
sg.; C. Arg ., al't. 1468 sg.; C. Ch., art. 
1901 sg. 

~3'. R. P.-Cessionarhts est p1·o creditO?·e. 
-Cessio'na·rius utitu1· .f~we ceclentis. 

Dite pendente actiones, qwE in judic1:um de-
ductce sunt . . , minime t?·ansfen ·i ab eodem 
•actO?·e liceat, tanquam' si nihil factum sit 
li te nihilominus peragenda-C . , I, 8, t. 37, 2. 
-Iujur'iarum actio 1:n bonis nostris non com-
putatur, antequam Ulem contestemm·-D. I. 
t. lO, 28. 

Nominis venditor quidquid, vel compen-
satione vel exactione, fuerit consecutus, inte?·-
rum emptor-e 1·estituere conpelletur - D. , I. 4,. 
23, §I. 

-Si ce1·tce summce debitur dictus site, in 
eam summam tenetur venclitor.-Ibidcm, 5. 
~ Venclitor actiones, quarn advm·sus prin-

- cipalem reurn habet, omne jus, quocl ex causa . 
ei competit .tam adversus ipsun 1·eurn, quam 
adversus intercessorem hujus debiti cede1·e 
debet, nisi alít1d acturn est.-Ibidem, 23 pr. 

- Ernpto1'i nominis ctiam pignm·is pe1·se-
cutio prestare debet; ejus quoque quod poslea 
venclito1· accepti: nam beneficium venclito1·is 
p1·odest empto1·e. Ibidem, 6; C. I. 8, t. 17, 4 

- Qui nomen , « qttale fuit », vendidit , 
cluntaxat ut sit, non ut exigi etiam aliquid 
possit, et dolwm p1·cestm·e cogitw·-D. I. 2I , 
t . 2,74,§3. 

EM CONCLUSÃO 

Tal é o Relatorio que apresento á illust.re 
Commissão sobre a taref<t que me foi dis-
tribuída . . 

Fiél á regra que tracei ao encetal-a, evitei 
entrar em longas considerações ou exposi-
ções de motivos sobre as diversas ques-
tões que a matm•ia, a todo . o momento, 
o.!ferecia. 

Pn.recera-me inoppurtnno, pclct natureza do 
trabalho, c dispcnsavel, sobrotudo, desde 
que este tinha de ser submcttido ao jLtizo d·e 
uma commissão cujos rriembros toem saber 
e luzes provados, de que, alüts, carece, o 
humilde relator. 

Assim, pois, nas modificações ou addita-
mentos, que ju!g·uei conveniente ,suggcrit•, 
limitei-me, apenas, a indic::tr as razões que 
para isso tinha. 

P1•eoccupei-me, principn,lmente, de veri-
ficar as disposições analogas Llos coJ.igos ou 
de outros trabalhos semelhantes- que servi-
ram de fontes ou de argumentos compm·al !>vos 
áquj=lllas 'que se acham adopta la> no Pro-
jectp. 

F}nalmente, ajuntei os textos (l.o uireito 
ron1a.no, conccrnchtes aos diversos institLl-
tos. Ainda que outros pensem o contl'ario, 
quap.to a mim·,- estou cnnvencU.o de que o 
cotejo dos preceitos do dil·eito romano com 
as flisposições do diceito civil dos povos 
moc[emos é ainda o meio rna·is prompto e 
pr·opwo de apm·ar o acerto ou a boa mzão 
d<tS mesmas. E fiz as citações em origi.oal, 
porgue r cceiei dimi! .uir ou enft·aquccer o 
vigln· c a expressão (l úS alluditl.os textos, 
tl.izqmlo-os em nossa lingua., sa_bidamente 
er;c~~.sa, c, robre em compamçao com a 
riquíssima lingua dos Romanos.-:-.Faciant 
me/.i01·a potentes . 

Rio, março, I90l.-Amaro Cavalcanti. 
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APON'f·AMENTOS PARA A DlSCUS3ÃO DOS CAPT-
1'ULOS V, VI E V li DO 'J'l1'ULO V, DO LIVRO Jll 
DO PROJECTO DO CODJGO CIVIL, E EMENDAS 
A APRESENTAR A' COMMlSSÃO DO INSTJTU1'0 
DA 0RDE~1 DOS ADVOGADOS, POR FABIO 
NUNES LEAL, MEMBRO DO MESMO JNSTI1'UTO. 

Arts. 1325 a 1481 
. CAPITULO V 

DA DOAÇÃO 

A doutrina adoptada pelo projecto em re-
lação á DOAÇÃo me parece bôa, não só por 
firmar um systema liiJerimo c desembara-
çado de formalidades c snlemnirlades exLrin-

. secas, que nada garantem na pratica, como 
por traçar os principies essenciaes para o 
as3entamento do instituto, sem deixar-se 
prender á sub-regras, minudencias e casos 
particulares, que não satisfazem, nem es-
clarecem, tornando muih vez per'i"'osa a in-
terpretação da lei. o 

Não fosse a impropriedade da phrn.sê , a 
:pob_reza o pouca firmeza da terminologia 
JUl'ldLCa, o arrastado do estylo c ni'io raro 
sua obscm·idade e nenhuma elegancia pouco 
teria a retocar neste capitulo, t <\nto ~e sa-
tisfez elle em sua generalid<tde, doutrina e 
exposição synthetica. 
. Ta~vez se pudes~c dizer alguma cousa em 
relaçao ao enqm\dramento da DoAçÃo entre 
os Contra c tos c muito antes da Succe~são,com 
quo tem tão gl'ande connexidade ; quando se-
ria mais logico e natural collocal-a, em ti-
tulo especial, em seguimento á Successão, 

Vol. H 

como poJlto de transição entre ella e a maLe. 
ria dos ConLl'ciCt.os : o auto r do P1•ujecto obe-
dece a á classificação admitLida em suas 
Prelim:nares. 

Si compaearmos a doutr)na e o systema 
do PeojecLo com a douteina e o systema das 
legislações dos paizes mais adeantados, ve-
rificaremos a superioridade do projecto, já 
como synthcse da matcria, já no conjuncto 
e harmonia de suas disposições, já como de-
puramente de regras e preceitos secundarios 
e_ J?l'ejudiciacs, _pelo casuístico de seus dispo 
slt1 vó.>, que ddficultam a. applicação, sem 
conseguirem abranger os casos todos, que 
surgem na vida pratica. 

O Projecto traça as regras geraes, e estas 
pot' si sós habilitam a direcção completa uo 
as3um pto . 

Quel' a legislação franceza, já bastante li-
beral c bas .·ada no direito justinianco ; quer 
a italiana, m ais moderna, mais adeantada e 
ainda mais livre; quer a portugueza, vasada 
nos mesmos moldes, embora casuística, ne-
nhuma comporta comparação com o Projecto, 
que a todas ellas sobreleva em harmonia de 
doutrina, na restricção aos princípios mais 
essencia.es o supel'iorcs do assumpto, não 
perdendo por isso a comprehensão completa 
delle. A analyso dos artigos fará verificar o 
que leva~os dito. 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

( Arts. 1325- 1341 

Art. l3l?5.- O projecto define a DOA{:Ão : 
« Considera-se doação o acto entre vivos 

pelo qual uma pessoa, po1· liberalidade , 
j!.\ 
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tran~fere de seu patrlmo rrio uma causa para 
com etta au.qmentar o de outra, que concorda 
mn accaital··a. » 

Emeíula. 
- Considera--se doação o act o entre vivos 

pelo qmtl uma pessoa, por liberalidade, 
transfere todo ou part e de seu patri monio a 
outrem, que concorda acceHal-o. 

« Cod, Civ. Fr, ar~. 849 - « dêpoui lle actue!Je-
men~ et irrevocablement "· .. Cod . Civ. H . 
a rt. 1050- « si spoglia attualmente ed irrevoca-
líilmente », .. Cod. Cív. Port. art. 1452 «A 
doação é um contracto: .• e art. 1453 ; Ord. 
L. 4 Tit. 62; L. de 22 de sretembro de 1828 · L. 
35., Cod. de donat. ' 

Não só a oxpres.>ão cousa p:trece limitar a 
comprehensão da doação a um objecto de-
terminado dCJ pa,trimooio do doador, e não 
-abrang~r uma ou mais partes delle, como a 
expressao augmentm·, quer dizer accrescenta~·, 
quando póde bem acontecer que o donatario 
nenhum patrimonio tenha na occasião da 
doação. A definição do substitutivo é mais 
correcta, não só no fundo, corno na fórma. 
Nennum dos codigos cits. se exprime melhor, 
sendo mesmo forçadas as significações d::ts 
palavras actueUement et irrevocabZ.ement do 
U. F., e Cittualmente · ed irrevocabilmente do 
C, It.,-dadas peios glosadores. O. c. P. 
considem, na definição, a doação como um 
corttracto, quando em si e em sua origem é 
llll1 acto. 

Art. 1326 ( tl'ausfurlnws para este nu-
mero o a;·t. 1327 do Projecto c1ue deve 
anteceder á.quclle por sua materin.. Inver-
temos apena,s·a ol'dern c n.ssim os analiza-
remos. ) 

O corpo do art. 1327 do Projecto é conser· 
vado devendo SOl' suppr.lmida a 2• aliuea -
« E ' liberalidade o excesso do valor cloado 
sob~·e o do encargo ou dos se1·viços ». 

Cod. Civ •. It. art. 1051; Cod. Civ, Port. 
art . !454 e 1455. · 

Não ha r azão que justifique, -em um co-
digo, estes alinéa.s explic::ttivos, quando não 
tenham por fim evitar uma duvid<t séria · 
e nem se diga Q. LH) foi com o intuito d~ 
evitar os impostos, porque estes sempre se 
pa~am, quer nas doações por simples libe-
ralidade, quer nas remuneratorias por ser-
viç~s, que são verdadeim~ dações em paga-
mento, quer em outra1 quaesquer. Não ·foi 
tam~~m escr~:pta aquelle_ ::tlinéa para firmar a noçao precisa da doaçao, porque, no corpo 
(lo mesmo a1•tigo dá o Projecto sempre oca-
l'acter de tibei'alidade a toda de especie 
doação, ·sem ditrerenciações da natui.•ez::t 
Uellas, tornando"'se , portanto, innt il a alinéa. " . . ' -

G. C. P. não considera- tloaçü.o- a ONE-
ROSA, siu[Lo lli1 parte excedente ao valor dos 
encargos, pelo que, com ra.zão inelu:io no 
texto o art. 1455; ao passo que o Pro,jeero, 
que dá. a toda a doacão o caracter de Ziberal.i~ 
dade, sem razão inser ia aquelle aliBéa, que 
propomos seja ilimínado por inutil e oe.ioso. 

Art. 1327 (1326 do Projecto) .. 
- « O doador póde iixar prazo para, que o 

donatario declare si acceit<L on não a, doa.-
ção. Si o donatario,. scieuto do prazo, dei-
xai-o pa.ssar sem fazer d.eclaraçã,o, entende-
se que aceeitou, si a doação não 1ôr sujoíta 
a encargo >•. 

Emenda: 
«A doaçã.o, não s 1jcita a encargo, inde-

pendo de,declaraçã.o do acceHru;.ão por parte 
do don<Ltario para inteira validade. 

CoJ . Civ. P .. )Jt. art. i478 ; Cod . Ci~il Fr .. 
art. 932; Cod. Civ. It., arts. :1.057 e 1078. 

Para que e3tabelecer a faculdade de :fixa-
ção de prazo para acceitação, quando dis-
pensa o artigo a declaração da mesma.~ O 
prazo só corre da S(,itmcia do donatal'io, e 
scientc elle, não precisa declaração exprMs:a. 
pa1a firmar a qoação- para que, portanto, 
esse dispositivo?! Para recwm. d:~. aceeita.-
ção ? Essa sempre se poderá dar, á vontado 
do donatario; nada prohibe, eutreta.nto, ao 
doador de estabelecer a condiÇ'.ão da acceita-
çao exp1·essa para a validade da do<tÇ'.ã.o, e 
dentro de um pl'aza determinado. Para que 
di:.lp.w sobre isso então, som a meuoe 
ndces~idade ~ E' ocioso . 

,Qttan~o ás do::tções sujeitas a encargo, bem; . 
é pssencial condiç.-'io :1 expres.K.o tla acc ita-
ção. O C. F. exige a acocitaç."ío como con-
diljão ab .~olutameute necessaria iL existenoin. 
d~ doaçã.o, e bem assim o O. I., o qua_-i nos 
m0smos termos. 

.,Art. !328 (como no projecto). 
Çod. Civ. Port . art. i457. 
,Este artigo é copia, do n,r t . 1457 do C. P. 

com mellwr dicção. Apenas, no pa.rageapho 
uJ~iGo não foi feliz a, t eoca u3. lo?t~çã.o adver-
v*l-<~ clepol.s da »-pcl<~ prepos1çao-« po1· » 
O~ CC. F. e r. tratam o assmnpto deste at'Gi-
gq nas disposições s1.tccessm·ias sem notal-? na 
pa1rte proprmmente das d.oaçõ.es, convindo 
nqtar que o C. F. trat:J. misturadamento da. 
dqação e successão. Dahi a falia de cm' l'CS-
pqndencia do artigo daqur!lle codigo. 

AI:t. 1329 (como no projecto). 
pocl. Cil<'. Port. arLs. 1458 B :1459; Cod. Jt. 

ar f. 1056 ; Cod. Civ. Fr. ·art. 93~. 
Este artigo est<t muito bem escripto, clarq 

e •esumido. Superi?l' ao ~, P. na fórllfa, ~ 
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molho r do qno o3 co-. F. o I. no flmdo. 
0 C, T. c~igo a.cto pul:)!ico paNt U. yalidctdc 
da doaqão ; o F r, que scj<t elte passado 
pct•aQ.te n11tcwio. Os interpretes desGos CC. 
mrl;cncj_enl c1ne olles não se referem a toclas 
as doações ,"ma. a todos os actos que t1·agan1 
em si ttnla doaçiio, o afril'mam se1·em com-
muos nos dous p.:tizes as cloações man11aes 
011 feitas de meio d ?1"/.tlo. Pelo P1•rj. tica 
Glaea o expl'ods:t a q 11ostão. 

Art. 1310: 
« Si <!. doação fôe reita a p essoa JJOr nascer 

compete a sou~ pMlS o dil·~it.o do ,tcc3it:.Ll-:t >>. 
Emenda: 
A doação felt:J. u. nas::itnros pt•oci.,;a da 

accoita.çã'J dos paes deste::; pq,ra a sua vali-
d<\1e. 

Cod. Civ. lt. aFt, 1059; Ood. Civ. F1• . 
an. 906 i Cod . Civ. Po1·t. a1•t . 1479. 

A oxprosüo po1· nascer 6 i nu til neste o:1so, 
de~dc que temos o voc<~bnlo :peopt•io- nasci-
ttwo-, do nso gcrt~.l c de ~ignincttçi'i.o j !n'i · 
d ic<' con lteciuq.. 

O O. I. os tendo o dit•ei!.o do acaeitaçrío q,o ; 
a.vés ou de.-J coqdent:Js, o qne pódo da,l' ori-
gem ú. qLu:;tU:o, c é, em todo caso, nma in· 
V<tsKo ao patr[o poder. O nascituro terq p lo 
menos a mão viva ao sor feita a c.loa,ção, c 
pcenüttir quo um qu<~olqnee ascendente do 
nascitnro i. o te1·vcn h a, é cleSCOJl hecol' o patrio 
lloder, que pela nos::m lei pm·teuce taml.Jem 
a mi'i.o. Os UU. F. e I. exigem qnc os filhos 
na.sç<W! v i v o:> Pl\t'a torna.t·-so olfeoti v a a, 
doa.çiío. 

Art. 1331 (como no P1·oj.) 
~od_. Giv. PúL"t. art.1H8 ( abt•o ox:cepção ao 

pr1uc1pto que estabelece no art. 1465, no qual 
Imita os CC. F. e I). 

Talvez fique mais olega.nto, pelo menos, 
empregar o verbo- poder -no indic1tivo 
pl'eseoto. Os CO. F, e I, não n.dmittem a 
hypothese geral, como o ClLLOl' o Projecéo ; 
04igindo a aaceitação expeessa e e ·tabe1o-
cendo destgnada.rqente as _pcsdoas q LD pó. 
dcnJ. sappt•ir a incompetencia dos doados 
pam a,cceita,rern, não podiam estabelecer 
esta. belli!:lsima rogt•a.. Q O. B. os imita. 

Art. 1332 (como no P roj.) 
Nada ha. alterar, tendo sido esta ran·t•a 

do nosso direito o dos nossos habito>. E"',ta 
pl'esumpção cedo i1. exp1•os;;a di posiç'ío, na 
bons ti t uiçito da do:J.çi\.o, mt paetc dos bens de !i Vl'O clisp~SiÇ<'íO. . 

Al't. 1333 : 
-« Si o doado e promcttoe uma subvenção 

qtte tenha de ser dada pot• pl'cstações perio-
dioas, exting-ne-se a obelgaçõ,o por i:illa morte, 
. alvo peova do voutatlo contra da ». 

Emenda: 
«A doaçií.o, sob a fórma de subvenção 

pol' pre:)taçõJs, se C;'\tiog1te por morto do 
doadoe, sttlvo dctcrminaço.ão O:'\pt•e Se\ dosto>). 

Nio cogttaram os CC . cit:;. d:.t cspocie, 
aliü.s, n<.~.tu t•al c commum. Altcr<Lmos <t t'l!-
dacç..'i.o por ni o nos pat•ooet· c~egan te, LlOrn 
precisa. . 

Al't. 1331. (Como no Projcoto). 
CoilC,v. IL., art. 1062;0od. Civ. Fr., nrtigo 

i081 e 1088. 
O dispo iLivo do artigo é pel'feUo e do ac-

oôrdo com ploto aom a orientação do ProjooLo. 
Com razão prevenia ello a dispensa da ac-
ce:ta,çã.o da. cj_oação, que puecia necessttria <L 
vista de outros di pJsiLivos anteriores. Fio:1 
ass'm a ell'ectlvitlade lto tacs don.çõcs apenas 
depcndcnl.e da roali7;açã.o da condioioqttl, l[llC 
é o c:.tsa.mon1;o. O. O. P, tPatttQdo do llypo-
thoscs de doações em conton1Pla.ção de casn.-
meuto, não pl'evino o ca,so deste a,rtigo, tn.l-
voz, por mçigie sempre a. Mceitação 04Pl'CSS~ 
p:.j.t'a, a valid,aue das doações, a não ser nas 
purtts, feit:J.s á pessoas qne não podem con-
teact.a.t• (al't. 1478). Os CC. Fr. o rt. ftt:t.cm 
oxcepção á exigencin. da. n.cccitaçã.o eqwossa.; 
s:1qdo q uc os Lo, no 2" alinéa.. do at•tigo, 
foi tl·alluzitlo qmtsi litoralnlOilLC p.:tl'a o Pro· 
jecto. 

Art. 1335 : 
- « O dmtdor póde estipular quo os bens 

doado.> vottw·ü:o ao seu pttl.rimonio premOJ'· 
1·endo o doual.ario (o nuis como no Proj.) 

Emenda: 
-«O dottdor póde estipular qLLO os bmu 

doados voltem ao seu patrimorl[o, si o doua-
ta.t•io nwrret· an tos clello3, 

Cod. Civ. H., art. 107-l i Coe!. Civ. Fr, artigo 
951; Cod. Civ. Port., art. 1473, 

mata 1•edacção 6 da C9mmissii:o de Revisão, que 
emet}dOLl para peior, 

AI!~. 1336 (Como no Proj.) 
Cod. Civ. Port., art. 1460; Ord. L. 4, tit. 70, 

§ 3. 
Esb. llisposiçKo ó roproJuzi•la do nosoo ~i

Poil;o, em sua inteieeza o pcefoi1.1 concepçE.o. 
Ou devido ao nosso caeac-l.ot' ou á educaça.os 
ou ainda ao meio em quo desenvollremos 
no.>sa activiuttde, não é J'at•o vot·mos desse, 
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desprendimentos irreflectidos Q.os bens da 
fortuna, prejudiciaes á normalidade da vida. 
Os CC. Fr. e It. não previnem o caso, talvez 
com razão, perante os llalJitos e a educação 
dos povos para quem legislaram. 

Art. 1336 A (a,ccre3cimo). E' nulla a doa-
ção ~ob condiç:ão impossivel, con~raria, á lei 
ou aos bons costumes. 

Cod. Civ, It ., art. 1065; Cocl. Civ. F'1·., ar-
tigo 900. 

de dispor por testamento, visto como a dis.:. 
posição do~ bens ainda soff're, infelizmente, 
restricções em nosso direito. 

O C. P. se occupa. longamente da reduc-
ção,, figurando varias especies de casos, para, 
solvel-ôs. 

Pelo nosso a,l't. 1337, pa,rece claro que, ha-
vendo mais de uma doação, devem todas 
soffrer proporcional raducção, a tornar com-
pleta a legitima. A precedencia do acto be-
neficiaria não indica, preferencias. · 

Art. 1338: 
-"A doação do conjugo adultero a seu 

cumplice póde se?" annullacla pelo outro con-
jugo ou poP seus herdeiros até quat?·o annos 
depois ele dissolvido o matrimonio .l> 

Esta. d;sposição nos pareceu necessaria e 
por isso a adaptamos, de accordo com a no-
ção do Cod. It. Nos testamentos, em que não 
são ouvidos os beneficiados, não lJOrlem estes 
participar drL intenção reprovada do testador 
de ie de encontro ás leis naturaes, civis e 
políticas, pelas condições impossíveis, contra 
as leis e os boncl costumes; nerihuma culpa Emenda : 
se lhes póde attribuir, e, portanto, não ha 
razão par<L punil-os, e basta tee .como não -«São nullas as doações foi tas pelo con-
escriptas taes clausulas, deixando em vigor jugo adultero a seu cumplicc. Esta nullidade, 
OS beneficios :-nas dpações, O caso é diverso; porém, SÓ pódo ser declarada a requeri-
O donatario participa, pela. acceitação da- monto da mulher do doador ou dos herdeiros 
quella intenção reprovada e deve soft'rer as legitimaTios della, não podendo, todavia, a 
consequencias de sou acto, perdendo as doa- respectiva acção ser intentada sinão dentro 
ções, reputadas, então, nullas. Nos testa- de d?us a11nos, depoi~ de dissolvido o mat1:i-
mentos, pela solemnidade do momento, e}n momo.» , 
que o pensamento da morte preoccupa o ~od. Civ. Port., art. 1480. Eram, ·além do 
testador, não é presumível o proposito de m ~is, esses os termos precisos do nosso direito; 
estabelecer taes condições, antes se deve crer 'L'. de Freitas, art. 426. Consol. das Leis Civis ; 
que si se immiscuiram ás suas disposições, Orf . L. 4, tit. 66. 
taes condições foi por simples erro ou pee- ll'aes doações devem ser feridas logo do 
turbação-menclum, na phrase de Ulpiano. nullidade. São nullas por direito expre~so. 
O C. F. relmta não e~criptas taes condições, Da,r a faculdade, porém, de intent.ar a acção 
dando inteiNL validade á doação, ao passo 1 h d · d' t que nos contl·actos ellas produzem completa a g.ua quer er mro, sem rrei o á legitima, 
nullidade (art 1172), porque nestes não é f!uercr mandar a lei muito no direito do 
Predomina a intenção da liberaliclade, como ci~adão ; 0 espaçar 0 prazo da pre.>cripção 
naquel!a. da acção a qttCLlTo anno3, é tornar oscillante 

o (lireito de propriedade mais do que ra.zoa-

Art. 1337 (Como no Proj.) 
Ccd. Civ. It., arts. 1091 e 1096; Cod. Civ. F'r., 

arts. 920 a 930 ; ... Cod. Civ. Port., arts. 1492 a 
1505. 

Eis a materia da innofficiosiclacle tratada e 
resolvida com1Jletamente, e collocada onde 
deve ser, entre as mtlUdCLcles, e não entee as 
Tevogações. 

O C. I. trata do assumpto sobre a deno-
minação de Ridttzioni detle 'Donazioni, em 
capitulo especial ; o F'. faz do mesmo modo. 

Pareco ser su!Jiciente estabelecer no capi-
tulo das Doações o c1ue ficou dito no artigo 
1337, deixando o mais para o das Successões. 

O que se precisa saber aqui é o valor das 
doações que invadem ou excedem o dir·eito 

V(jlmente se póde permittir no caso. Os CC. 
F. e L não tratam, nas doações, desta eJ-
pecie. A restricção do direito de dispor dos 
bens, absurdo e attentatorlo do direito de 
propriedade, é causa de muita d~sposição 
repugnante. · 

Art . l . 339 (como no Proj. menos no 2° 
al!nea) : 

- « Si os donatarios, porém; forem mari-
d~e mulher, entender-se-ha outo?-gaclo entre ' 
el' es o direito de accrescer. » -

meneia · . 
. (ao 2° alinea.) 
- « Si os donatarios, porém,forem marido 

e mulhel', so dará entre clles . o direito de 
aqcrescer. » 

God. Civ. Port. art. 1467 
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A p:~,lavra.- outorga1· (que ê da. Commis-
são Revisora) tem significação natural 
cjuridica diversa. da que lhe empresta o 
Proje ~to: Outo1·gar· é ccnsenti1·, dar pode1·es, 
perrnittir, autorizar e não estender·, dar. O 
<.l. P. exige declaração expt•cssa do doador 
para se dal' o direito de accrescer nas doa-
çõe3 conjugn.os. 

Art. 1340. Como no Projccto. 

ArL 1341 : 
~ O donatario é obrigado a cumpriP os 

encargos impostos no acto da doação ; si 
forem em beneficio do doador, de terceiro 
ou de interesse geral. 

Si o encal'go for désta ultima especie, o 
Mlnisterio Publico póde exigir sua execução, 
depois da morte do doador, si antes não o 
tiver fejto em vida. 

A emenda é apenas de redacção. 
.Emenda : 
- O donatario é obrigado a cump:·ü· os 

encargos da doação. 
Si o encargo fót' ele interesso geral e não 

tiver o doador (3m vida exigido SLt:.t execução, 
ao Ministet•io Publico compete promovei- a. 

SECÇÃO I! 

REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

Ne.Jta secção tivemos necessidàde ele fazer 
up1n. refusão das disposiçõed antes para dar 
a estas uma or.dem mais natural e scientifica, 
attendendo á correspondencia e mesmo á~ 
dependencias dos assumptrs, do que para 
corrigir-lhes a fórma e dicção,. embora sob 
este ponto de vista as re1;ocas.mmos leve-
mente, p:~,ra maior clareza e segurança do 
sentimento jurídico expressado nos variados 
dispositivos. 

Excluímos, entl'etanto, disposições ou jà 
tratadas -anteriormente ou de que se occnpa 
o projecto em outros eapitulos, e a que for-
çadamente se subordina a especie analysad<t, 
nã0 deixando com tudo de preencher omissões, 
ql!le se no!! figuraram perigosas. Es~a secção 
ú quasi exclusiva da Commissão Revisora. 
O Dr. Bevilaqua limitava a revogação ao 
caso de ingratidão e dispunha bem sobre o 
assum pto. 

Art. 1342. A doação é revogavel, além 
dos casos em que o é qualquer contr·acto : · 

lo, por ingratidão do donatario ; 
2", por inofficiosidade. 

Al't. 1341. A sup Jrveniencin de filho.l -
legitimas, ou daquetles a qttem competi1· legi-
tim<l, annulla r.te pleno dir·eito a doaç!io, si o 
doador· ao tempo della neTo t·inha algum filho 
ou descendente. 

Ar~. 1351. A doação o:Jorada com encar-
go poderá ser revogada por inexecução 
delle, desde que o donata1'io estiver em 
móra. 

Emenda aos tres artigos, fundindo os em 
um: 

- A doaçãó é revogayel 
I•, por inadnnplemento das condições com 

que foi feita ; . 
2•, por ingratidão do donataPio ; 
3•, por supérveniencia de filhos com di· 

r .:J ito á legiLima. 
Cod. Civ. Port. arts. 1482 e 1483; Cod. Civ. 

Ital. arts. 1078, 1083 e :1.080. 
Destes tros artigos do projecto formâmos o 

art. 1342, cómo deve ser. O art. 1342 do 
projecto é cópia do C. P., com leve alteea-
ção. Desprezàmos como causas de revogação 
das doações-os casos em que o scío quaesquer 
conlmctos--por não constitnirem taes Cêtsos 
uma especialidade das doações,, e não esta-
rem e3tas sujeitas aos pl'incipios gera':ls. quo 
regem e regulam a materia dos contractos; 
sendo ainda para notar que nem todos estes 
casos podem aífectar as doações. 

l . o A falta do cumpr·imento ou inexecuçc7o 
de ·urn encargo, estabelecido em uma doação, 
com:J verdadeira condição rasolutiva, não 
podia deixar ele figura;r entre as causas de 
revogação do projecto, desde que,pelas con-
dições c>peciacs do assumpto, era essencial 
prever, na lei as consequencios de tal revo-
gação . .O projecto reconhece a necessidade 
de especificat o caso, o que fez no art. 1351, 
sem razão destacado dos outros casos previs-
tos no art. 1342, mas nada disse sobre a li-
qtlidaç·ão final da revogação o suas conse· 
quencias. 

Corrigimos a deslocação o supprimimos a 
omissão no Jogar competente. -

2.• Acceitámos o caso da ingraticlcro do do-
natm·io, como motivo de revogação da doa- · 
ção, que se justifica até certo ponto, o é re-
conhecida pelos CC. modernos, mas tivemos 
de excluir o n. 2 do artigo - a 1:no(ficiosi-
clade - por havermos concordado com a 
doutrina <lo art. 1337, já analysaclo, que por 
si só satisfaz o caso de direito a firmar, con-
siderando nulla a cloaçcío na parte em que 
excede a porção que o doador podel'i:a dis~ôr 
por testamento, no momento da doaçao, 
como se ve da analyso do art. 1337, logar 
competente. · 

3.0 (art. 1343). Incorporamos e!ltre os casos 
de revogação a supen!en:enc~a ele filhos, 
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dando melhor e m11is succio t.a rodacção, a os herdeiros do don 1.tario ingrn.b, nem se 
qual, entretanto, abrange todas a1 hypo- transni,ittr aos lle:·deiros do doac~or ; sa.lvo 
theses . Dizer, como o fizcmcs no n. 3 do · si, iniciada por este.já se achar contcsta.da a 
artigo omendauo, sob n. 1342, supe1·veniencia li ~c ao tempo de SLia morto. 
de filhos com di1·eita á legitima, é não só 03· Cod. C i, .• Port. art. 149-1. Cotl. C i v. It. art. 
tabelecor a revogação ·das doações ho caso 1082. 
de virem filhos de casamento já existente cto 

d d - d fi d Não só o termo alt'in,(!e não ê c01;roctG e tempo a caçao, como no e lhos e casa.-
mento posterior á doação, e no de legiti- ne~n representa, com fiuelida.de, a expre:,;-

b t t . . são jurídica como no segundo periodo, o 
mação por su sequen e ma runomo, ou por d.oterminativo- esses- o3tá evidentemente escriptura publica, e abranger em i.una 
phrase concisa t odo> os casos a.dmttidos para errado, pois esses só se pôde rof0rir aoJ 
o el:l'oito. Dados assim os casos de revoga- herdeiros do doüatario, quando pelo as-
ção da doação, pela mesma Ol'dom, vamos sumpto se verifica que devia roferir·so 
especificando as condições e consequencias aos do doado?·, 0 i'utão- aqueües- devcrht 

ser o determinativo certo. jurídicas de cada um, para afimtl accres-
centar as regeas geraes qne alcançam a 
todos elles. 

Art. 1343. (Tendo incorporado o deste nu-
mero no artigo antecedente, aprovéitamos 
o mesmo numero para disposição nova, no-
cessaria e não cogitada no Proj.) 

--Verificaél.'l. a condição resolutivn. do 
falLa do cumprimento do encargo im-
posto pelo doador, voltam a~ cousas 
doadas a este, livres de qualquer omts 
impostos pelo donatario, ficando aos ter~ 
coiros prejudicados o direito de exigirem 
deste as indomnisações que lhe3 compe-
tirem. 

Os arts. 1344 a 1347 tomam os . ns. 1348 
c 1350, para serem collocados depois destes 
que recebem aquelles numeras, por amor 
ao metho~.o. á boa collocação das materias; 
assim temos : 

Art. 1344 ( 1346 do Proj.). 
Ood. Civ. Port. art. :1.488. Cod. Civ. It. a1;t. 

:1.081.. Cod. Civ. Fr. arts. 955 e 9õ7. 

Art. 1345 (1347 do P1•oj.) 
Cod. Civ. Port. art. 1491. Cod. Civ. It. 

art. 1082. 

Al't. 1346 (1348 do Proj.) 
-«O direito de que trata o art igo prece-

dente não se transmitte aos herdeiros do 
doador nem aitinge os elo donata1·io; mas estes 
podem proseguir na acção iniciada pelo 
tl.oador, c contra os herdeiros do uonatario 
pôde sel' contimmda, si ellc falleccr cl.opois 
de contestarl.a a liue. 

Emenda: 

Art. 1347 (1349 do Proj.) 
Cod. Civ, It. arts. 1088 e i08'J, 

Art. 1348 (Í344 do .Proj.) 
Cor!, Civ. Port. art. 1.381; Cod. Civ. lt, 

arb3 1.039. 
Altere-se apenas, visto a rl1udança de col-

locação, as palavras-essa causa-pelas-pm· 
supeneníencia de filhas. · 

I 

Art. 1349 (2350 do P1•oj.) 
Cocl. Civ. lt. art. 1.087. 
Eliminamos as palavras-por ingratidt7o-

pprque entendemos que, em qualquer dos 
c<,Lsos mencionados no artigo, não ha razã:o 
q're justifique a revogação cht doação. No 
projecto Bevilaqua se éompl'ehende essa es-
p,ecificação por ser - a ingratidão - o caso 
unicJ do revogação,mas transferido o artigo 
para a secção l'eformacla e accrescentada pela 
cpmmissão revisora, houve deséu·ido de cort-
s~rvar a mesma redacçã9. 

Art. 1350. (1345 do Projecto). 
Eliminámos tambem aqui as palavras-

par ingratidaa -'- para tornar extensiva a 
I\'rohibição a todos os caRos de revogação. 

Proponho, pois, que scji:t esta a !'edacçãG a 
d,<tr ao cwpitulo : 

CAPITUlO V 

DA DOAÇÃO 

SECÇÃO I 

DJSPOSIÇÔES GERAES 

- « A acção da l'evogação da doaç:ão, por Art. 1325. Considera-se í:lba;t;ão o acto 
ingratidão, não pôde ser intentada contra (Jntre vivos pelo qual uma pessoa1 per libe-
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ralidade, transfere todo ou parte do seu pa-
trimonio a outrem. 

Art. 1~2ü. A doação não perde o caracter 
dJ liber~lidade por ser feita em contem-
plação do merito do donatario, ou em reml:l-
rieração de serviços prestados ou si fót' gra-
vada de algum encargo . 
.. Art. 1327. A doação não sujeita <t encargo, 
independo de declaração de aeceitação por 
parte do donatario para inteira validade. 

Art • . l328. A d0ação; que tiver do pro-
duzir effeito por morte do doador, tem a 
11atureza de disposição de ultima vontade, e 
fica sujeita ao disposto no livro IV, tit. III 
dê~t3 Codigo. 

Paragrapho unico. O disposto neste artigo 
não abrange a doação para casamento, ainda 
que tenha de pro_duzir eífeito depois da 
fu.orte do doador. 

Art. 1329. A doação deve ser feita por 
instrumento publico oü particular, conforme 
forem m:oveis ou de raiz os bens doados. 

Paragra.pho unico. A doação · vei·bal ser•á 
valida si, vorsanclo sobre bens moveis e de 
11equeno valor, fór immediatamente seguidct 
de tradição. 

Art. 1330. A doação Celta a nascHuros 
precisa da acceitação dos pais déstes para 
sua validade. 

Art. 1331. A's pessoas que não podem con-
tractar é facultado, nada obstante, acceitar 
doações puras. 

Art. 1332. A doação dos :pais aos filhos 
presume-se adiantamento de legitim<t. 

Art. 1333. A doação sob a fôrma de sub-
venção por prestaçães se extingue por morte 
do .doador, salvo determinação expressa 
deste. 

Art. 1334. A doação foita, em contem-
plação de casamento futtiro com certa e ele-
terminada p(lssoa, quer pelos nubentes entre 
si, quer por terceiro a um delies ou a am-
bos ou aos filhos que, de futuro, houverem 
um do outro, só ficará sem effeito, si o casa-
mento não se realizar. 

Art. 1335. O doador pôde estipular que 
os bens doados voltem ao seu patrimonio, si 
o donatario morrer antes delle. 

Art. 1336. E' nulla a doação de todos os 
he11s, sem rese1·va de uma parte ou de uma 
renda sufficiente para a subsisteneia do 
doador. 

Art. 1337. E' nulla a doação sob condi-
ção impossível, contraria á lei ou aos hon:; 
costumes. 

Art. 1338. E' tambem nulla a doação na 
parte em que exceder a porção de quo o 
doador poder·ia dispor por testamento, no 
momento da doação. 

Art. 1339. E' nu lia a doação feita pelo 
conjugo adultero a seu cumplice. Esta nul-
lidadé, porém, só pôde ser declarada a re-

querimento da mulher do doador ou dos 
herdeiros legitimarias della, não podendo, 
todavia, a respectiva acção ser intentada 
senão dentro de dous annos depois de dissol-
vido o matrimonio. 

Art. 1340. A doação feita conjuFJ.ctamente 
a diversas pessoas, salvo declaração em con~ 
trario, <i!onsiàera-se feit<1 por partes igua:es 
a cada uma. 

Paragrapho unico. Si os donatarios, porém, 
forem mal'ido e mulhee, se dará entre elles 
o direito de accrescer. . 

Art. 1341. O doador não é obrigado a 
pagar juros moratorlo~, nem é spjeito á evi-
cção, sal v o a disposição do art. 357. 

Art. 1342. O donatario é obeigado a cum-
pl'ir os encargos da doação. Si o encargo for 
de interesse geral e não ti ver o doador exi-
gido em vida sua exccução,ao Minister io Pu-
blico compete peomove1-a. 

' SECÇÃO li 

REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

Art. '13•13. A doação é revogavel: 
1 o, por inadimplemento das condições com 

que foi feita; · 
2°, por ingratidão do donatario; 
3°, p0r supervenioncia de fi.lhos com di-

reito á legitima. 
Art. 1344. Verificada a condição resolu-

tiva de falta de cllmprimento do encargo 
imposto pelo doador, voltam o3 bens a este, 
livres de quaesqucr onus irnpóst@s pelo do-
natario, freando aos ter·ceiros o direit0 de 
exigirem deste as indemuisações que lhes 
competirem. · · 

Art. 13,15. A revogação por ingratidão só 
tem cabimento: 

1. o Si o donatario attentou contr'a a vid"a 
do doador; 

2. 0 Si commetteu contra ellc offensa phy· 
sica ; 

3.0 Si injuriou gravemente ou o calum-
niou; 

4. o Si lhe negou alimento, estando neces· 
sítado e podendo dar-lh'o. 

Art. 1346. A revoo-ação por ingratidão 
deve ser demandada d'entro de um anno, a 
contar do momento em que o doador tiver 
conhecimento do facto quo a póde autorisal', 

Art. 1347. A acção de revogaçâo de doa-
ção, por ingratidão, não pôde ser intentada 
contra os herdeiros do donatario, nem se 
transmitte aos hcrdeír·os do doador, salvo si, 
iniciada pol' este, jiL se achar contestada a 
lide ao tempo de sua morte. 1 

Art. 1348. A revogação pot' ingl'atidão 
não prejudica oa direitos adquiridos por ter 

---·~--'--L·::...._, __________ _ 
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cJit·os, nem impoda. oh:·iga.ção de re.sti~uir 
os fl'uctos pet·ccbidos tln ~ cs dn. conte.Jt ê~Ç'ão 
da. lide, mas sujcit11 o .don11tlr.io a pag::tt' o3 
fl'uctos poste i·ioros c o valor médio das cau-
sas quo não paclur rcsti~uit· o:n os11ecie. 

An. 134 l. Revogada êt doação 1101' supar-
veniencia de lilhos, os bens do:tdos rove: tBm 
livres de coc11rgo, c com os fl'uctos, desde o 
n11scimeo to dos filhos. 

Art. 1350. Não estão sujei&a'l à revogação 
as do11çõcs puramente rcmuneratorias, as 
oner11das cJrn . cnc1rgo, as que se fizerem 
em cumprimento de obl'ig11ção .nél.tural c as 
feitas para . determinitdo cast1.mento. 

Art. 1351. O dirP.ito de revogar as d•)a-
ções não pôde se1· de t1.ntemão l'rnnncütdo. 

C!IPITULO VI 

Da lo~ação 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

· A pa1;te relativa tí locação do oérviços foi 
ampliada larg11mente pela Commissão Revi-
som do peojccto BevilttCJ.Ln, o incontc.;ta 
velmcnte melhoe"Lda, seja n11 ma.neir11 de 
exprimie e na cl11rcza, soja no metL10do, 
tendo mesmo procuea.do complobr o as~ 
sumpto. 

Entretaato, pJ.rece quo algum11 cous~t pas-
sou desporcobida, quer po1· nã·J trat11rcm os 
CC. das outras naçõe.3 da matel'ia 11 que nos 
vamos referi!·, occupando-se del111 em leis 
cspeciaes ou nos CC. Rumes, quer pelo des-
conhecimento da necrscidade de preceitos 
especiaes sobre ella, que, aliâs, tanto im-
po:ta ao ramo mais dr.;;envol v ido da activi-
dade nacional- o rur11l. 

E' verdade quo no projJcto exist~ um 
capitulo sobre a « p<1.rL!eri11 l'UI'al », o talvez 
que, com as disposiçõe; geracs sobre a« lo-
cação de serviços e ·com o.J preceitos refe-
rentes á<< parceria>>, se conteotas;em o Pro-
jecto c a Commisoão, c q uc, co o ;illiwancl J 
a « parceri:t » ma1s um<1 cspecie de socie-
dade do qu e um ramo da locação do se~·vi
ços, a relegassem para logar mais appro-
pr iado, entre as di versas especics de socie-
dade; . porém, de certCJ, cssasconsid-e.Yaçõos, 

. com o quo nos offercce o Projecto sobt•o 
locação de serviço.> , não nos satisfazem, pois 
que é sabido que so não devem limitar a 
esses os preceitos referc nt~s aos serviços 
ruraes, como que ha muito de e.>pecial nel-
Jes, uacessitando menção á parte, porqu·e, 
além \los serviços a.gricolas geraes, tem o 
paiz o serv iço rueal especial da cultura 
de plantas vivazes, como o café, que, em 

muit:ts ds sul> t•,cJs S:tho fóé' :L do sa.larià-
do e mesmo d<1 loc'"ção !ic serviços rue:J.cs 
commuas, som entmr, com tudo, na pa1·ceria 
pr·op,·i:tmento dita, determinando por isso a 
noccssid11de de sJr regulado 110r di~posi,çõos 
especiacs. 

O swviço rural por si mesmo, o em sua 
geíreral idade, precisa ser regttlado pelo 
C. c muito pl'i_ncipaln:ientc desdu que a 
Commissão Revisora deu o desenvolvimento 
ele que fallámos á locação de serviços _: 
11lém disso, ternos a especialidade da locação 
de serv-iços -1'ttmes por partilha de fructos 
cult::vados, que é ·uma flSpecie sui gener·is, 
só nossa., não sendo nem a locação de servi-
ços geral, nem uma verdadeira parcen:a '1·u-
ml, fi.Lltétnlo os reCJ. uisiGos de .~t11, q ue,além do 
ser uma esp ~'cie ele sociedade, pa1·ticipa da 
natureza da locação de serviço e dos con-
tractos de arrenuamento,qut1.ndo o que temos 
não se approiima stquer dos pt•ecuitos deste. 
O loc11 '.Ol' de serviços por partilha de fi·uctos, 
como se dtí éutro nós, não recebe a p:·oprie· 

- d:.Ldc rural, 11 herdade, para a. l.ministral-a e 
tea.balhaL' nella com SC1B 1·ecw·sos de explo-
1'açG7o, mas em dete1·minado numero tle plan-
tas feita~ o em via de producção para as 

'·b(meficiar, elle proprio, e colher, repartindo 
os fmctos, em certa peoporç.ão, comC> pa.ga-
mento t'.o seus S11it1.l'ios, ·e nada mais. Ora, 
ninguem dirá que essa é' a parce1·ia, con-
tracto de a tTendtLment:> mixto a outras espe-
ci~s, com partilha de todos os f'ructo.; da 
herdade entre o colono pJ.rciaeio e o pro-
priet::Lrio, com todos os encargos, obl'igações 
e eomequencias d.a ·admi.nistra.ção da hord·ade 
,.u'ral, de que fica o colono pa1·ciario do 
posse ; ltwgoJ deveres de gercncia c em-
prego de to '.os os meios c•.e execução da 
m<,ÜO l' producção. Na e.>pecio, vulgarisada. 
entro nós ,. a obrigação unica do colono par-
ci(trio é a boa cultur<L das pl11ntas designada~, 
a qual ~c re ;tl'inge quasi exclusivamente á 
c11rpas e á colheHa .dos feuctos dessas mesmas 
pl;~ntas, entregues, no campo ou nos ter-
rei ,·os, á pJ.rtillla, nada tendo o colono com a 
herdade, nem o prop;·ietc;tl'Ü> parte nas ou:ras 
cultums, que lhe permitte fazer. 

Dahi a necessidade de prover o novo Cod. 
de ô.isposições reguladoras da especie e por 
is9o aventuramos a Z.etra .B da secção IV do 
capitulo VI. · · · . 

]!;nteodemos igualmente dar as regras ge-
ra,es a que ·se acham subordinadas as di ver-
sar especies de locaçcio, creaod.o as DISPOSI-
ÇQElS GERAES, por 11moe ao method.o por nós . 
<Ld011tado, que toroa as mat.erias de cad11 i.n-
st\tuto jurídico hm·monicas, na sua generali-
ü"'tl.e commum, para depois apparecerom as 
d.iff'erenciações, que cara.cterisam cada es-
,pe;cie. Naquellas, mesmo, ftzemos subdivi-
sões neeessarias á élareza e boa intelligen-
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cia ,da especie, e introduzimos todas as for-
mas de seg,uranç,a para sua eífectividade, 
não creanclo um diJ:eito de princípios )Uera-
monte abstractos, ao tos procm·ando concl'e-
ti.zar os casos, toda vez que foi possível, sem 
s'ahil' da e.>phet·a d.o diretto '-propriamente 

. substantivo. 
Além dos serviços agrícolas, accresc r=mtá.· 

mos o operariado que merecia ref~1·encias e 
disposições especiaes; não provistas com cla-
reza na nossa· legislação, sobretUll.o em re-
lação á responsabilidade dos patt•õea pelas 
inhabilitações dos· operarios nos serviços. 

Alterámos muitas disposições e varias re: 
dacções por discoedar já clit / dqutrina, o que 
em notas expticámos,· já ela redacÇão, que 
~orrigimos. 

CAPIT.ULO VI 

Da locação 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. {1352 d~ Pt•oj.) O conteacto de lo-
c'ação tem por objecto as cousas e os ser-
viços, sendo a obrigação contrahida para o 
uso e gozo daquella, por determinado tempo 
c mediante uma retribuição. periodica, . cha-
mada aluguel ou ronda ; e a contrahida para 
execução, destes, por certo tempo ou ' para 
certo trabalho ou obra, e mediante ·um pi•oço 
Qu salario ajustado, pelo tempo ou pelo 
trabalho empreitado e feito. 

Cod. Civ. It. arts. 1568 a :!570: Cod. C. 
F r; arts. 1708 a 1711 ; Cod. Ci v. Port. 1595 
a, 1605. ' 

Locatio conductio est conventio fa ciendi vel 
fruendi aliquid, certa m ercedi, dizia o direito 
romano, abrangendo no mesmo enunciado 
as diversas especios de locação e dando dellas 
a noção completa . Tratando o Proj. de cada 
especie, em secoão separada, . como, aliás, 
devia fazer para boa ordem e clara expo-
sição, deixou, comtudo, .como seria para de-
seja.r o tivesse feito, de dar a noção geral do 
instituto jurídico, que analysa.mos, mostrando 
que, embora v·arianclo em suas especies, nos 
fundamentos é sempre o mesmo, obedecendo 
a uma mesma orientação, sulJoruinando-se, 
na essencia, aos mesmos preceitos geraes. 

Para attender ao meth'odo que .temos se-
guido no estudo da parte do projocto, que 
nos foi distribuída, tivemos não só de al1terar 
a disposição das materias, como de accres-
oentar este e outros artigos de preceitos ge-
raos, applicaveis á todo o genero, e ainda 
outros, nas secções especiaes, para tornar 
c.ompletas ws disposições necessarias ao insti-
tuto. · 

Vol. li 

J\rt. O contracto de locação pôde ser 
realizado independentemente do escriptura 
publica ou escripto particular, mas, a prova 
da existencia deLle, em juizo, só se póde fa· 
zer por testemunhas, quando já tenha tido 
principi > de execução • 

Cod. Civ. Fr. arts. 1714 a 1716. 
Art. Na falta de conb•acto escripto, se 

deverão attender, para a solução das au vidas. 
na execução da locação, aos habifos, usos e 
costumes do logar, quanto ao tempo e ás 
condições geraes: o quanto aos alugueis ou 
rendas, salarios e valores das obras, ao que 
fôr apurado pelo exame e laudo dos peritos. 

Art. Podem locar todos os que podem 
contractar e dispor do uso ou fru\ção · da 
cons1 locada. 

Cod. Civ. Port. art. 1597. 
Art. O peeço da locação pôde eonsiBtir 

em certa somma de dinheiro ou em qualque1· 
outra cousa. que o valha, comtanto quo seja 
ceeta e determinada. 

Cod. Civ. Port. art. 1603. 
Art. A locação póde fazer-se pelo tempo 

que approuver aos estipulantes salvas as 
restricçõ<1s da lei. 

Cod. Civ. Port. art. 1600. 
Art. O contracto de locação se resGlve 

pela perda da cousá locada e por falta respe-
ctiva do l r;cador e locatario e de cumpri-
mento dos compromissos. . 

Cod. Civ . F r. art. 1741 Cod. C h· . It. art. 1595. 
Parece foram p1•evenidos, nestes artigos, 

os preceitos geraes necessal'ios á oríentação 
do instituto das locações. O mais são deter-
minações particulares de cada especie. Sendo 
entre nós, geral o uso das locaç.ões verbaes, 
sem conúições nem garantias entee as partes 
contt"ctctantes, devido principalmente aos 
habitos de desídia e abandono dos interesses 
e á boa fé. do nosso caracter, p1·ovirid(,) disso 
gl'andes prejuizos e uma . insegupança lasti-
mavel nesta ordem de transacções, a lei d,eve 
tomar a si a correcção, prover os descuidos 
dos contractantesJ 

SECÇÃO I 

LOCAÇÃO DAS COUSAii: 

Disposições communs 

Al't. (1352 do Proj.) Foi eliminado, poe-
quo o assumpto foi enco1•porado noa.t·t. , 1::152 
da pat'Üil nova, sob a denominação do Di<Jpo-
sições Geraes . • ' .. 

Art. (1353 do Proj.) Como no proje-
cto, accresceutando-se, depois da palavra, 

25 
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- locador, as 
eousas .» 

seguintes-« na locaçcio das locatarios remissos. Não se encontra. dispo·· 
sição semelhante nos c. C. eits, 

Cod. Civ. Port. art . 1606,Cod. Civ. It. artigos 
~575 a 1576, Cud. Civ. Fr. 1719 a 1720. 

Art. (1354 do Proj.) 
Cod. Civ. Fr. art. 1722, Cod. Civ. It. 

~rt. 15.78, Cod. Civ. Port. art. 1611. 
O c. F. :facutta ao locatario requerer ao 

lo·caclor os reparos necessarios ou fazel-os 
por conta deste, com citação, ou rescindir o 
contracto em vez de exigir reclueção propor-
gio:qal. · 

.1\rt. { 1355 do Proj.) 
Cod. Civ. :Port. arts. 1606, n. 4, Cod. Civ. 

H· ~581; Cod. Civ. Fr. art. 1726. 
Art. (t356 do Proj.) 
Cod. Civ. Port. art. 1608, Cod. Civ, It. 

ar ta. 1583, 1585 e 1587, Cod. Civ. Fr. 
<~orta. !728 e 1. 768. 

Art. (1357 do Proj.) 
Cod. Civ. Aprt. ar ts . 1607-2, 

Civ. · H. arts. 1534 e 1588, 
arts. 1729 a 1732. 

1608-2, Cod. 
Cod. Civ.- Fr, 

Os C. C. cits. não dão ao locador o di-
reito de rescindir o contracto, no caso de 
damnifi.cação, sim o de ind.emnisação, o que 
:parece mais razoa vel. 

Art. (1358 do Proj.) «Havendo estipu-
lação de prazo para a duração do contracto, 
11ão é licito ao locador, antes do vencimento, 
haver !J. cousa alugada, nem ao lo-
cat:J.rio restituil -a, salvo pagando este o 
aluguel, pelo tempo que restar, e si fôl' o 
locador perdas e damnos decorrentes desta 
infracção. 

Elimine-se : 
Parece inutil e inopportuno este artigo. 

siaão anti-jurídico. O contracto a prazo de· 
te1·minado, seja de que natureza fôr, não 
póde ser resilido :pela só vontade de uma das 
partes: a lei e os princípios garantem sua 
effcctividade. Como, pois, estabelecm• uma 
ilisposição destas~ E si entre as partes con-
tractantes se accorda, expontaneamente a 
rescisão, ellas mesmas devem estn,belece1' o 
modo pratico de a fazerem. 

Art. (1359 do Proj.) 
Cod. Civ. lt, art. 1591. Cod. Civ. Fr, 

a1·t. 1737. 
Art. (1360 do Proj.) 
Cod. Civ. It. art. 1592, Cod. Civ. Fr. 

ar~. 1738, Cod. Civ. Port. art. 1624. 
Art . (1361 do Proj .) 
Cod. Civ. Port. art. 1616. 
E' optima providencia e uma garantia 

mais ao locador, não raro desarmado contra 

Art. (J362 do Proj.) 
Cod, Civ. Fr, arts . 1743 a 1750. Cod. Civ. 

arts. 1597 a 1601, Cod. CÓmm. Braz, 
art. 228 , 

Accrescente-se o seguinte paragrapho : - · 
« Não resalvando o locador, na escriptura 
da venda, o contracto- escl'ipto de locação 
existente, fica sujeito a pagar ao locata·rio 
prejudicallo uma indemnisação igual ú. ren-
da ou a,o aluguel, relativo ao temp0 f:bUC:l• 
f'<ü tar para o cumprimento do contracto.»-
A disposição do art. do Proj. vem da n<>SSélJ 
legislação (Ord. Liv. 4, tit. 9, pr.) e é 
boa, porém, deve ser completada com o pa-
ragrapho proposto. Em verdade o compra-
dor não tem obrigação de conhecer os com-
promissos do locador em relação ás cousas 
locadas, mas o locatario, prejudicado com a 
venda, deve ficar com direito firmado de iu-
dem.uisação pela falta de · Cllmprimeuto do 
seu coutracto. 

Art. (1363 do Proj.) 
Cod. Civ. Port, art, 1 619, Cod. Civ, Fr, 

art. 1742, Cod:. Civ. lt. art. 1596.· 
Art. (1365 do Proj.) 

, Cod. Civ, Port, art. 1614. 
Al·t. Si no contracto não houver clausllla 

aJguma prohibitiva de sublocação, o locata-
r~o 11oderá sublocar livremente, ficando, :po-
rem, sempre rosponsavel para com o loca-
dor pelo pagamento do preço locativo o mu.is 
dispqsições uerivadas d11> locação. 

Co~. Civ.Port. art, 1605;Cod. Civ. lt, 
arts. 1573 a 1574; Cod, Civ. F r. art. 1717 o 
i753. . 
Es~a disposição é a mesma do art. 1367, 

do Proj. transplantada para o logar com-
petenté, com as necessarias modificações de 
r~dacçã.o, :para. abranger toda es:pecie do loc&~ 
çao d,e cousas, com deve ser. E' copiadtl; do 
C: It, como costumamos fazer sempre ql.la 
poie ser. 

Art. (1368 do Proj.) 
Cod. Civ, It. art. 1574; Cod. Civ. Fr. 

art. p53. 
ArL (1369 do Proj.) 
Sep:t inconveniente :eoderia este artigo ser 

elimt,nad.o, porque a não ser na hy:pothese 
ereah pelo artigo anterior,neuhuma relação 
de dEtpendencia jurídica tem o sublocata.rio 
com o locador, senão remotamente e por 
factos geraes que determinam responsabili-
dade~~ communs, provenientes das gara:nttas 
com gue a lei cerca a propdedade. 

Art. (1370 <lo Proj.) 
~· rma conseq~e~c~a dos :prccei tos ~ta.be

leetd(}S e dos prmct:ptos geraes de direito, 



195. 

A existencia do artigo em nada altera a si- pçcro do estado do p~·edio se presume que o 
túação jurid:iea. dos que nelle figuram, já 'locatario o tenha recebido em bom estado .. 
existentes iml.ependen.temeDJte. do enunciaJ.o. de re]larações loca ti ;ras, respondendo pe~os · 
Por essa 1~azão ontl'0S CC .• nã0 tratam detla. estrag0s 0lil: perdas que acor.J.tecerem dtuuante 

S,ECÇÃO. 11 
.sua locação, a menos que não prove não ter 
sido causa dehla.» 

! O. P•r0j. parece nã,o ter entendido o alcance 
])OS ARRE!'{DAMEN'DOS DOS PREDIOS 'desta d:isposição, tirada dos CC.. E'. e It., 

' · 1tanto qrre a acceita e traslada para o. Proj., 
A_rt. (1366 do P.~;oj.) ton~o es.tabe~ecid.o neste a_re~ra geri),l do 
«A, loc:tção dÓ pre.lios·póde ser esbipulaga , artt~o anterwr, se_m re~tncçao ~~nhuma. 

por qualquer· tempo, que não exceda de dez 1 Ora, de_5!de que ~ao dá responsabll tdadc d~ 
ànnos •. salvo recon,d~cxã.o. i«.rep_araçoes locattvas, a que vem~« descrt-
. EHmine-se: . zwne », do C. I:, ou « un état des lleu~ », _do · · _ . . :c. J;., .t;lecess.artas para regu~ar as obrtgaçoes 
O~ Coél.s. F. e P. nao lJ:m_;~.tam tempG., e, ~e do lócatario quanto a «reparações 1oca-

acc~mdo. c0m ess,e .~el;lsa.r. e. cQm a n<?ssa l_e«_ts- ltivas» ! ~ Acceitamos o artigo, porém, cotl;l. o 
~a~a0 vtgel;\p. e,, fo1 prGmstQ na~ r)J_sp.oswoeJ> jpal'a,gra;plue qu,~ addit<qno;;, porque fica com-
geraes, Ça.p. Vl ta•·t .. ) !i\,e :mo .•. o,. cl1versG d_o :ple.tp. e. pe~·feita a n;~.ateria. o Pi·oj. n~ pre-
(]'\l;e esi[abe}ece o, ?roJ), E11,~e qli42!_ a,ppr0;'\1- :clp).ta,ção. d,a correc,çã,o, copian,do este. artigo, 
ma_:-se ~o Co_d. C1v. It ·, mas nao Veii;\OS es,quec~:u o que dispunha o art. 15 do Pl'oj. 
razao p,ara Isso., nem ~ara, estaheleper dez · B,evlla,qua, qu,e d,á razã,o a « doscripção do 
an_u_o~?.. e!A vez. de ou.t.ro CJ,l,l.í\.lCJ.\Hjll' nt~J;llero, · predio >>. A censura to.da, pertence ú. illu_stre 
arl;ntJ·arto de, annG3.. \ 1 Commissão Revisora. · 

Cod. Civ •• a;~;ts. 1571 e 1:57·2. Art. (137·5 do Proj.) 
Art. 0367· a 1370 o do Proj.), transferi" 1 

Cod. Çiv. It. arts. !589e 1450; Cod. Civ. Fr. 
dos para a secçãe l, deste Cap. Bispos·ições arts. 173.2 a 113'!. 
Qo.rnmrr;~J.s, onde dev,ia.m es.tar. . 'O art. 13.76 do Proj. irá, etn logar com· 

Arts. (1371 do P••qj.), · •petente. e divido, segundo a materi;J,.se :r:c.-
Cod. Civ. It. art. 1580: Cod. Civ. Fr. art. 1723; , ferir a predlos. urbanos ou rusticos. 

Cod. Civ. l'ert. (l.l't. 1606. 
Art. (· 137.~ cl:e Proj.) A 
Cod. 0iv.I-t._ art. 158~; t;od. Civ. Fr. art. 1724. 
A disposição é J.Uell~or expressada DO te~ to DISPOSIÇÕES ESPECIAEJS AOS P·REDTQS 'ÇTitBANO.S 

ç),G J?roj. do. que nos CC. cits. e p,or tsso 
preferi v-e~. 

A~'t. (1373 doProj.) 
Art. (137-7 do J?roj.) 
Cod . Civ. Port. art. 1623; Coei. Civ. It. 

Cod. Civ. Fr. art. 1'l20e 1754. Cod. Oiv, It. art." i571. 
ar.t. :1!575. Art. Peesume-se re,novado o conteacto 

.A,cçrescent.e-se ae a,rt~go o seguinte pa.ra,: de arrendamento, si o arrendatario ~e 
grapbo: -«As pequ,enas reparaçõ.es ou a1;1, re- não tiver despedido, ou o senhorio o nao 
p<J,;raçõe.s 1oc(1tivas, de es.tragos_ que n1ko pos- de-spedir ao tempo e pela fórma costumados 
s;1m s.e.r l,\.ttribuidos á acção natural do tem,po na terra. 
e llS.O, taes e9mo. fec~adgras, e. vidros . qui')- Cod ,1 Ciy. Port·. art. ~624 ; Cod. Civ. Fr. 
bra,d;es, P,.apeiS, de forre> rasgados, j,l,\.nellas \3 11.rt. 17,59 CQdl Civ : H. art. HHO. 
portas ar.reb,\'ln,tadas, correm por conta qo Art. Nos logares onde se usarem, es· 
lo.catario,, qu,o é obrigado a re:paral-a1;1. >? ·criptas, ha.ver-se-ha p0r despedido o ~rreu-
- O a,rt. Q.oProj.,comoregrageralé l;KlJ:!:l datario ou inqu,iHno queos puzer, e será· 
e de.ve S('lr cons_erva,do: porém, b!} r\')parações · o,brLgado a. mostrar o interior da casa a 
Jl.eqqen,a:s e prove!!ientes d:e faltas do <~-rre.lil- que;.n pretender ye1-a. 
datario OlJ. d\3 pessoa de sua família, as 
qti.aes St3 n.ão podem Qonsidor"'r e'ªtragos qo Cod. 0iv • Port. art. 1625. 
ty:w,po fl elo usp, e que,. port.a,qto, de.v-em Art. Onde se não usamescriptos, deve o 
cor~er nor conta d,aquell!;J. · al'rendatarto prel'el,Ül' o· senhÇ>l'ip, ou e~te ae 

Art, (13.74 Q.o Pr.oj.) arrendatario bu inqni\ip.o da. cessação do (\.l'- · 
co.d. Civ. It. arts. Hi85, 1536, 1588, 1604; ren!famento, trint<t dias antes deste fl,ndar. 

Cod. Civ. F1· .. ar~~· 1730, 1721,1732, e 1751, Cod. Civ. f'prt. ar~. 1626.; Proj. art. 1376. 
Accresce.nt.e-se ao artigo o seg·uinte para- Art. O lo.cador ou senhorio tem sobre 

@l'aplil,o.: -C.aso, não. tenha sido :fiei ta á descri- . os moveis q~ guamec_C1'Cl,II,. os predtos alLt~ 
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gados privilegio para se fazer pagar por I Daria em absurdo o aet., como está no 
clles de prefercncia aos outros cred01·es. Proj. Si a obrigação do locataric ·fosse 

Paragrapbo unico. Os moveis que guarne- cultivar- segundo o costume do logar -('ra 
cerem os predios alugados sii,o reputados per- imposs ível o progresso nas culturas, c con-
tenccrem aos locatarios ou inquilinos e su- clemnar-sa a lavouea brazileiea, na mór 
jeitos ao pagamento dos alugueis toda vez que parte da sua extensão, á eterna ba.rbaria 
te1·ceiros que se apresentem como donos, do facho e do machado, das queimas e da 
não provem essa qualidade em documentos devastação de nossas mé\ttas . Não, as cul-
authenticados anteriormente á locação. turas podom ser feitas como o en tender e 

Cod. Civ. F r. arte, 11'52 e 2102; Cod. Civ. quizer o locatario, uma ver. que por ollas 
Jt. al't. 1603. não damnifique nem estrague a tcr1'a e a 

·B 
fazenda. A agricultura, para nós já sahio 
dos methodos ·da devastação, que importam 
em ver,ladeiras damnificações, para o pe-

DISPOSIÇÕES ESPECIAES AOS PREDIOS RUSTICOS riodo do razoado apeoveitamento dos ele-
mentos do producção, e daqui pará ·o futuro 
entrará no empeego .das culturas mais aper-
feiçoadas, e não convém que encontremos, 
á sombra do nosso Cod. Civ., o padrão do 
nosso atrazo, perpetuado pela protecçã.o da 
lei. 

Art. O al'l'endamento do p1·edio rustico' 
sem p1·azo determinado, se considera feito 
conformo o costume do logar, e na falta 
deste ou de duvida, nunca se p1·esumirá 
por menos tempo que o necessal'io para uma 
sementeira e colheita. ou aproveitament J da 
colheita :pendente do anuo. 

Cod. Civ. Port. arts. 1628 Cod. Civ. Fr. artigos 
1711. Cod. Civ . lt. art. 1622. Proj. ar t. 1379. 

Art. (substituídos os arts. 1881 a 1884, 
que são rejeitados, por sua doutrina) - «O 
locê\t ario não pó de exigü• abati monto na 
renda com fundamento de Bsterilida.de ou 
de perda do fructo.~ por causa. fúl'Luita, 
sal v o &jnste e;n con teario ». 

Cod. Civ, Porl. art. i630 . Co>l. Civ. It. 
arts. 1617 a 1621. Cad , Civ. Fr. arts. 1769 a 
1773. 

Este artigo col'l'esponde ao art. 1379 do 
projecto. Para. boa ordem o deducção da 
mataria o collocámos em primeiro 1ogar e 
demos fóema mais clara e completa, pJr 
isso que temos culturas do. pln.nbs vivaze3, 
como 0 ca,fé·, que se nã.o podem considm·ar Não é acceit:l.vol a doutrina do projecto 
na cla;so das que 0 auondatario planta e consignada nos art:>. 188 1 a 1884, extrallida 
colhe annL1a!mente. e compilada dos CC. F. e I., ci tados, e da 

Art. (1380 do Proj.) o locatal'io por legisljção pat'ria actual. Não se ll'<t't.t aqui 
tempo imleterminado, que não quizer con- da. pa.I·ceria ruJ·al pam que col'!'am, locador 
tinuar no predio, dnvent prevenü· 0 senhorio e locatario, os risco~ da. empret.a da cultura 
com a antecipação usada na ter,o a, 011 sei~ á mel.as ou <L lucro. e ri:>cos divididos em 
mezes antes que finde 0 anno agrícola. o certa proporção. Ha ahi um verdadei1·o ar-
me;;mo aviso deve fazm· 0 lo ador. rend<1fUento, com renda..· conveneiona.das e 

certa.s, fi cando o::; ri~co.; da explo ração intei-
Cod. Civ. Port. art · 1629. Proj · arts. 1380 rame.qte a ca1•go do locatcn io, que só obedece 

e i 376. nesta ~o impulso do ·eu int eresse, calculas e 
e t a. que~tões é preciso seguir ·empre o iutuiçao ageonomica. O rc ultado, feliz ou 

u os do loa tr em que se dá o fac to, que a. l ei infeliz, da cultura ao Iocatario pertence, 
t m de r egular. pa.ra que não SJ P<'O'I"Cja. de como 'pertonce ao locatn.rlo de qualquee pre.-
r medi s prejudicit1es, em -vez. do salutn.res. di o u11·bano, destinado a. q ualqucr emprt:za 
D um logar a out ro, deste vasto paiz, não ó ou e,specuhção, o result:1do que dar a 
o~ habitas p dom e devem variar , como me m<~ e~pe ulaçã o, e:xplorada eli:1 prcdio 
variam muito a' cultura , épocas de semen- arrenrila.do , Si a. doutrina i'O';>O ju ta e ra-
teira e colheita., eutrad.t\ fle novo em fazenda,, zoavcr, não luweria mot i o para er paga a 
roa utilidade do novo ai' t'endat<1l'io, e sahtda. renda de um predio urbano, a :·ronclttdo, 
d.o que a dei:xa, ~em prejuízo r1a cultLU'a ·por e1mmplo, para e pectl\culos publicas, 
que 1e:z • .A.cceitã.mos o prazo, aliá' a.rbiteario, se fos . e coroada de in ' ucce so completo n. 
de 1Ü' meze~, do Pt·~•J. , porque em ver- cmprc,za, por motivo de r voluçlio ou outro 
dade dá margem para duvidas, m·r o: e pre- q ualq~er , qne detel'minn.s"e o do:>a.stre ; nem 
juiz 'que poderia. trazer nm menor p1·azo. a. de outro, empreo·ado em industria, que 

.Art. 13' do P roj.) noYa~ tarifa. ~ on novo::; tributo a.nuiquila.s e. 
Acc1·e cente-se, depois da.~ pala\t'a.. - «.'le· O loc~tario , nc .. ta.s hypothe es , não teria 

gundo o costume do loga.r - est..1.s : - «ou culpa J e teeia oncontt•ado com verdadeir os 
}lelus methodo · scientifico c~os o e força maior ou 1brtuito , iguae ao 

Cod. Civ . Port . ar t. 162:7 . . prorl.uzidos por « caso insolito »na agricul-

• 
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tura, o no entretanto, nem o pr.ojecto, nem 
a legislaçã.o, que foi bebct· <1 <tntiga juris-
prude.ncict rormtn;1, est<tbe!ccem preceitos 
icleutico~ pat'a as hypothese.3 figut·a.dc\S . Corn-
prohende-se que, na parcat'ia, soll't·arh tanto 
o locu.dor como o locatario os peejniws dos 
casos insolitos, mas no arr•endmnen to, não . 
Arrenda-se a fazenda, como se aerenúa um 
predio urbano, para uma exploração, inde-
pendentemente de suggcsiões do locador o 
responsabilidades pelo exito da. empl'eza. 
Póde o arrendatario explorai-a como enteu-
dee e quizee, uma vez que a não du.mnifique, 
cultivando as plantas ou cr-iando os animaes 
que bem lhe pa.recee, proprios ou improprios 
dó clima ou das condições de successo ou in-
successo, sem que o senhorio ll1c possa ir ás 
mãos ou inter·vir de qualq'uor mu.neira.. A 
seu risco c vantagens a explora o rendeieo 
ou loc<ttario; n·ão póde a lei subordinar o lo-
cador aos caprichos, á igooranciu. ou imbcc i-
lidctdo do u.rrondatario, o nem é pratica a 
compensação de uns anrros de grande3 co-

_lheitas, por outros do má.is, nem a ve-
rificação do tal facto é fac i!. O funda-
mento, expandido por alguns Jcts., de que 
- « deve o locador procurar ao locatario 
um uso e goso continu,os e eJrectivos dos 
bens locado.o, ou dever-lhe garantir· não só-
meu LO o direito abstracto de percebo e os fru-
ctos das ·~erras du.das em arrendamento, ma.~ 
ainda, até uma certa medida, a faculdade 
physica e a possibilidade material de cJ-
lhel-os » - não vem da noção do arrenda-
mento , por exceder os seus predicamentos, 
nem decorre, como consequencia, siquer 
remota, de uma natur-al oqnidu.de; repre-
senta um esforço, sem valor, pal'a uma justi-
ficação sem base . A ·tendoncia dos autores 
modernos, subordinada á noçõe.; mais sãs das 
sciencias sociaos, é pelo abandono de seme-
lhante doutrina. 

Art. (1 385 do Proj.) 
Cod. Civ . Fr. ' art. 1777.; Cod, Civ. It. 

art. 1625 . 
Art. Si ao espirar o arrendamento es-

cripto, o locatal'io cootinúa na posse do 
predio rustico e é deixado nelle pelo locador, 
se opera um novo arrendamento, cujos cf-
feitos são r egulados pelo art. ,J381. 

Cod. Civ. Fr . art. i776., Cod. Civ, It. 
art. 1624. 

c 
DISPOSIÇÕES ESPECIAES SOBRE AS COUSAS 

li10VEIS 

Art. São susceptíveis de alugLtor todas 
as cousas moveis não fungíveis, que esti-
verem em commorcio. 

Cod. Civ. Pol't. art. 1.633. 
At' t. São app lica.vels ao contracto de 

aluguet' as disposições ·das secções ante-
L' iot•es , nactuillo quó forem congruentes com 
a. índole dos objectos mobilia.rios. 

Cod. Civ. Port. art. 1634 . 
E~tas disposições completam a locação das 

causas e parecem bastantes. 

SECÇÃO II1 

LOCAÇÃO DE S8RV1ÇOS 

lJisposições commttns 

Art. (1386 do Proj.) Como no Proj. 
eliminadas as palavras-« em dinheiro »- e 
toLlo o paragrapho uni co. 

Cod . Civ. Fr. art. 1719 é 1780.; Cod. Civ.lt. 
arts. i 627 e 1628. 

Não é da essencia da locação de serviço 
ser a retribuição «em dinheiro» ; nem os 
CC. o ex igem, nem a pratica diaria o con-
([rma. O «facio ut fu.cias~> é uma realidade 
na vida pi·atica e principio acccito em di-
reito. Por isso não só e1iminámos as pa-
lavras~«cm dinheiro»-no cot•po do an·~igo, 
como todo o paragrapho unico, que perdia 
a razão de ser· feita a primeir<.~o emenda. O 
Pl'Oj. po art. 1457 <thre excepçã.o á. retri-
buição em dinheiro,e em artigo de pura lavra 
d<t Commis~ào Revisoria,que ;dterou o artigo 
do Pl'oj. Bovilaqua, (aet. 1064. P. Bev.) cor-
respondente ao 1386 . 

Art. (1 387 do Proj.) Altcrá.mos a r eda-
cção para a seguinte forma : - « Presu-
mem-se sempre prestados em mira de retri-
buiçãc:J os serviços, quer profissionaes, quer 
outros que constituam meio de vida. Si a 
retribuição não for expressamente ajustada. 
será., na falta de tabellas ou tarifas 1egaes, 
a do costume do Jogar, ou fixada por 
arbitramento, conforme a.s circumstancias. 

Art . (1388 do Proj.). 
Art. (1389 do Proj.). 
Os ar t~ .1 390 a 1306 são supprimidos nesta 

parto para apparocerem, os que toem de 
SO L' aproveitados, em logar competente 
Sendo esta a parte geral, nella não podem 
figurar disposições que se não applicam sinão 
em casos espe.ci 10s de serviços sob determi-
nada classificação. O art. 1390 foisupprimido 
por anti-juridico e verdadeira extoi'São ao 
direito do credor: o art. 1391 não é materia 
de Cod. Civ. : o art . 1394 fica. dispensado 
po1a disposição geral do art. 1393. que, 
vae, com os ele ns. 139.2 o 1395, em log<tr <tde-
quado. 

Art. (1 397 do Proj .). 
·cod. Civ. ]."ort. art. 1389. 
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Arts. (1388 do Proj.) Como no Proj., Cod. Civ. _Port. arts. 1382al389 . 
.-upprimidas, porem, as palavras-«não ti- , Arts. a (l4ll do 'Proj.). 
ver: quem o represente.» ·cod. Civ. Port . 1380 a 1381. 

Cod. Civ · 'Port. art. 1_390. . _ Parece preferível,, no n. 3° do ttreigo, SLt1J-
O menor tem pela nossa leg1slaçao e 'pelo stituir a palavra- fo.llido-que não. a:brange 

proprio :proj. sempr:e quem o represente, por ilossàs leis tt «insolvencia civil», p@la 
p0is que o juiz é obi:'J!i!ado em todos o~ ca;sosi, ex.pr,essão, )nais geral-«iPS@lvenc'ict»-0. 
a dar-lhe tutor e a zelar por e!lo, nao . de-. C~ P. usou da palavra-« quebra »-o que, 

• vendo nunca dar-se a byp?these :figurada no ~ aliis, . aà.mira, porque no art. 1.036 t~.sa elle 
artigo pelo que o supprummos. , do termo « insol vêri:Cia » para a <('déconfi- , 

Art. 1399 do ProJ.), · tnre» elos fl'ancezes, , O caso de (;fnebrá oú 
os arts. 1400 a 1403 são supprimido~, para fàflencia <pstá. regulado por ie,f ·espec~al a que 

apparecerem os que forém a}pro:::eitc:-clos, se não pôde <;lJ<-ir:dir. i5 serviçal!': o faéto regÇ!- • 
em logar conveniente, visto como sao dispo- , ta:r .. é a insolvencia ·civ·fl, 'mà:terià ào (}, 
siçaes particn'lares ao óperar'íaà.o ou aos ser.-J Civ'íl. _ , 
vições. O art. 1403 foi suppri):nido defip1- Art. a ('1412 à '1413 do Proj.·). 
tiva;m~n'te, .'porq~e ós ~!'n:VI~~s ~?S ,fü:U~.CIO- , Cod. '0iv~ P6r~. àrts. 13SS e '138>!. 
nanos ]:ml:Jhcos sao reg1dos por leis e peClaes, . . . . . . . . .,, . - ·· . _, , . 
fóra do CocL. Civ., . . e da exci,ul'?iVà 'éor:ilp~- ., ,<?s,ar.ts. 1_41~ 1e '~,~1:6, ilo, Pl'ÓJ/ ,sa~ m~r?~ 
tencia elas leis espécmes ou ele ~od.~ Ad~1- e?g:a:no,s, pcns ~~pr~Çlnz~J:~ ., as mat~r r~s ~?~ 
niskativos, e os dos colonos ou lmmigrantes. ~rlts. 14~1~ e. ,~41~ do . rli!3~mo , ~r'l{9,:. ~ J!~r 
estrarngei'ros, J?ãO sendo d~ve~so do-s. com- iB~~O./Js ~Tn)~l-~a;m.o.~ •. 1e o tti't. '!414 nao e ma-
:muns elos servrçaes ou operarws nacwnaes·, 1 tel'la d@ d11, e1to .Cf.Yll. , , , , . . 
não ha 'l'azão para dar sobre elles no Proj., · Art. a '(1417 a 1i119' ilo ProJ.) 
'trma n0ta de especialidade, <'Jll'e não devem Cod . Civ. Por;t. ar'ts. Í.385 e 1388. 
i~er. Parece já. mania EJ.Úerer Sltbordinar nos- . . 
·sas leis e relações de vida ás nações estran- A disjjosição ãó ar·t. 1418 dn F'Wij · 'e 
'g'eiras, <j_Ue, aliá.s, t~em, talvez, tanta OU pl•ef!3r'iv~! á. ,cio~~· '1?. )!?~· · ma:is de dCC~l~O 
mais necessidade de col'locar os b-raços !iJ.liC C?J.ll 0 que .~e na. pr<t rca, 9 1 a . .o . ai • -
s'uperabtl'IHiam em seus li'I-n'itadissimos tel'- l41~.' .. e~c?~lente se vw'r a ter ·e'!fecttvrclade 
ritorios, do que nós, pt•éssa em eh-amal-os ' na prf'trca-. 
para povoar o nossó. A lei ·ger:M te·J!l!l a van·' 
tagem 'à[!; igualdade para to·d'os os servi'çaes -
e locadores cl:e serviços, quer se:jam nacio-
naos, quer estrangeiros, e evita cluvida:s di· 
plmnattcas continuadas. Si fossé possível 
eBtabelecer que-«seriam tidos para tO'clos os 
e1feitos legaes, inclusive . os politic0s, c.omo 
cieladãos br<tzHeiros todos os 'estrangeiros 
que viessem para o Brazil empregar stras 
aptidõ'esnos serviços p\.1blicos ólt :Pa:rticüla_!'e'S» 
~ cnm certeza attfereria o pa-iz v<tntagens 
enormes e regulariam0s :m.eli1Qr a vicia na-
cional. 

Art. (1392 do Proj.). 
Art. (1393 do Proj.~. 
Art. ( 1395 elo Proj.). 

A 

SERVIÇOS !lO!VJESTíCOS 

Art. (i404 ào Proj.). 
Cod. Cív. Port. art. i370. 
P:1rece nilil a.cerescentar a palavra-t'em-

tJ'Om?"iamente-depois da pltlavra- prestaclo-
Jgartigo, que é reprodução do C. P., donde 
toda a matoria A desta secção foi co· 
piada. 
• Art. (1405 a 1410 do Proj.). 

B 

ÓPE'R:A.RIA.DO 

Ar~ ~ . O onorar.iado. se rege r(le:los 
prece}t'os g,eraos , da •loca;ç_ã:o dé serviços à 
·espêc.l1almCllü~ péles d:a lettra A, no ·«[ue. Iilli:e 
for applicavel. _ 

Art~. a (1400 e 1402 do Proj.) 
Pa11eee1J.·nos, ten:do sido~ mais Olil menos 

especi,ficados os diversos ramos dos serviços 
prest~Ldos por locação, . que se não pód.ia 
deixar. de i'~lla:r , ?~ c.. do operariado,_ qve 
comprehend.e Igualmente toda a esyeme de 
artilr~·es, e é ne~sta par~e que se podem in~ 
clüir ~s disposições d:o aí•t,s. 1400 e '14'02 
do Pnoj., si é que ei'Ias pértencetn propria .... 
ménty ao Gód. Ci'Vil, poi.s são antes verd'i.t· 
deira~ regulamentações administracti'vas. 

Ar1i. (novo) Os paJtr'oes respondem pela vida 
e inhctbilitação para o serviço dos seus ope-
ral·io1g, indemnizap.do a estes OLl ·suas Jami-
lias,s·r:~ pôr ü~Lfa ele segm·idacle nos 'edillcios, 
officipas, andaimes, minas, assen1:amento 
dos ~aclünismos, forem aquelles mortos ou 
imit~[isàdos. 

Cod. Civ. Port., art. 2398, 
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c 
SERVIÇOS IMMATEH.IAES 

Arts. a (1420 a 1.423 do Projccto ). 
Art; (1424 do Projecto) : 

, - « }.\.s . dispo,siçoes relativas aos , serviços 
I,mmat~riaes applicaJf1-se aos de J.:rtanda~arios 
qlfe d1sso fazem profissão, ainda quando 
quem os . prestou seja representante do dono 
do negocio, como advogados ou procuradores 
judiciaes,. quando furlccionarem sem pro-
curação da,s partes, e cobradores de diyidas, 
quando diligenciarem a cobi;ança mediante 
yorcen'tagem ou commissão sem terem man-
dato do credbr.» 
· Paragra;pho unico ( como no Projecto). 

Emenda: 
- « As disposições dos artigos acima, rela-

tivos aos serviços immateriaes, applicam-se 
igualmen-te aos advogados c ,Procuradores 
judiciaes, quando representantes do dono do 
negocio a elles incumbido, com ou sem pro-
curação, e bem assim aos cobradores do di-
vidas, por porcentagem ou commissão, com 
ou sem mandato do credor. 

Paragrapho unico (como no Projecto). 

Pareceu-nos olJscura a redacção do Pro-
jacto e temos, mesmo, duvidas na acceitação 
da innovação, principalmente pam os advo-
gados e procuradores judiciaes, pelo arbítrio 
e escandalos que é de temer se deem; como 
actualmente com os·medicos, herdeiros privi-
legiados dos doentes que lhes fallecem ás 
mãos. Para não parecer catonice, não pro-
puzemos a eliminação, ·lembrando, ·porém, á 
illustre Commissão que os advogadas teem,' 
nos contractos1 sufflciente garantia. 

I 

:I:JOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

Art. (1426 do Projeoto). 
Cod. Civ. Port., arts. 1410 e 1412, Cod, Civ . 

Fr, art. :1.583, Cod. C i -v. It. art. 1587. 
Art. (1425 do Projecto). 
Cod. Civ. Porto; art. 1.600. 
Arts. (1427 e 1428 do Proj.), fundidos 

na emenda, com exclusão d-a parte em que 
repetiam o art, 1426 do Projecto, 

_Cpd, Civ. Fr., art, 1750,Cod. Civ.It.,artia-o 
1575. " 

- « Os que se occupa:rn do serviç'l de 
transporte respondem por si e pelos seus 
auxiliares, e-são obrigados pelgs objectos re-

ccbiclos e pelos que ficarem á sua disposição -
nos logaros pam esse fim destinn.dos. 

Art. (1429 do Projecto). 
Cod. Civ. Port., art. 1.415. Cod. Civ. Fr., 

art . 1. 784. Cod, Civ. It., art. i. 631. 
Art. (1. 430 do Projecto). 
Cod. Civ. Port., art . 1415. 
Art. (I.4:h do Projecto). . . 
Art. Os recoveiros. b~rqueiros, ea1:1•e-

gadores .e toaos os mais c1ue se empregam 
em serviços de transporte teem direito n. 
haver, no momento da entrega dos objectos 
óu em que concluírem o serviço, o preço 
qonvencionado ou do costume e quaesquer 
despf}zas a que a. conducção dos objeCtos ti..: 
v!')r d.ado causéJ., si por convenÇão ou costume 
não são ii:lclüidos no ú·ete. 

Cod. Civ. Port., árt. i413. 
Esta providencia não podia .deixar de ser 

incluída ; era mesmo da maior necessidade, 
visto não termos preceitos claros, nem cos-
tumes gcneralisados n. respeito. 

Art. O recoveiro, o barqueiro e todos 
os mais que se incumbem de tmnsportes 
gozam do direito de retenção dos objectos 
.conduzidos. 

Cod. Civ. Port., art. 1414. 
E' garantia que se não _pôde negar aos 

trat!sportadores da carg<t, e que já o nos. o 
Cocllgo Commercip,l providenciara, tratando 
dos transportes sujeitos á legislação · com· 
marcial. 

F 

EMPREITADA 

Art. (1432 do Ptojecto). 
Cod. Civ, Port., art. :1.396. Cocl. Civ. !t.; 

art. 1.634. Cod. Civ, Fr., art. 1.787. 
Esta disposição encerra duas especies de 

coiitractos- a locação e a venda- mas é 
inteiramente sujeita ás disposições da letra 
F, apezar de sua natureza mixta, 

Art. (1433 cio Projecto): 
«Quando o empreiteiro forneée os mate-

riaes, correm por stia conta os riscos até 
ao momento da entrega da olJra a cont.entd 
ele quem a encomméncl.ou, si este neTo estiveí· 
em móra de 1·eceber; Si estiver, supportar~ 
pm· igual a impbrtancia dos ri~coS.» 

Emenda: 
«Si o empreiteiro, além do serviço, for-

nece os materiaes, todo o risco da obra cor· 
rerá por sua conta, até ao acto da entrega; 
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- salvo si houve móe<1 da parto do dono da 
obra em recebei-a ou convenção exp1·essa 
em contrario.» 

tam perfeitamente ·o; assumpto e acompa-
nham a peatica entre nós. O C. P. não vs 
traz, o que é uma falta, a,té certo pon·~o, em-
bora uma destas disposiçõ:Js se não compa-
deça com os habitos portuguczes. 

Cod. Civ. Port., art. 1397;Cod. Civ. H,, art. 
i635; Cod. Civ, Fr., ar t . i78:il. 

Não no.> pareceu clara a redacção, nem 
precisa e elegante. Approximando-a da do c. 
P. fica muito melhor e por isso não duvi-
damos alterai-a. · 

Arts. a (1434 a 1444 do Projecto). 
Cod. Civ. Port., arts. 1398 a 1405 e 1408. Cod. 

Civ. It . arts. 1635 a 1645, Cod. Civ. Fr., art. 
1789 e 1798. 

Art. Si o dono da obra antecipar, a 
favor do empreiteiro, as épocas do paga-
mento estipuladas no contracto, tanto os 

- ven1ledores de materiaes, como os operarias, 
terão acção contra o dono da obra pelo' que 
se lhes dever, até a quantia cujo pagamento 
este antecipou. · 

Cod. Civ. Port., art. 1405 
O art. 1444 do Projecto não r"esalva intei-

. ramente, nmn garante o direito dos cre-
dores de materiaes e dos operarias nas em-
preitadas, pelo que trasladámos, para com-
plemento de taes gaeantias, a excellente 
disposição do art. 1405 do C. P. 

Arts. (1445 a 1446 do Projecto). 
Cod. Civ. It., a1·t. 1646. Cod. Civ. Fr., ar-

tigo 1799. 
Art. O empreiteiro de qualquer obra 

mobiliada tem o direito de a re~er em-
quanto não fôr pago do preçJ. 

Cod. Civ. Port., art. 1407. 
Parece-nos ficar assim completo o. as-

sumpto. 

G 

DOS FORNECIMENTOS 

Propomos seja dada ao capitulo a seguinte 
redacção: 

CAPITULO VI 
DA LOCAÇÃO 

Disposições geraes 

Art. 1350. O contracto de locação tom 
por objecto as causas e os serviços, sendo a 
obrigação conteahida, para uso e gozo da-
qucllas, por determinado tempo e mediante 
uma retribuição periodica, chamada <t luguel 
ou renda ; e a contrahida, para a execução 
destes, por certo tempo ou para certo tra-
balho ou obra e mediante · um preço ou sa-
lario ajustado, pelo tempo ou pelo trabalho 
empreitado ou feito. 

Art. 135l. O contl'acto de locação póde 
ser realizado independentemente de cscri-
ptura publica ou eseriptó particular; mas a 
prova da existenoia delle, em juizo, só se 
pôde fazer por testemunhas, qmtndo já te-
nha, tido principio de execução. _ 

Art. 135.2. Na falta do contracto escl'ipto, 
se deverão attender, para a solução das du-
vidas,! na execução da locação, aos habitas, 
uso~ e costumes do logar, quanto ao tempo 
e ás cpndições geraes ; e quanto aos alugueis 
ou rer,tdas, salarios e valores das obras, ao 
que fôr apurado pelo exame . e laudo dos pe-
ritos. 

Art. 1353. Podem locar todos os que po-
dem cpntractar e dispôr do uso ou fruição 
·da cousa locadct. _ 

Art, 1354. O preç·o da locação póde con-
sistir em certa somma do dinheiro ou em 
qualquer outra cousa que o valha, comtanto 

Em geral são ·pensadas as disposições ' da que se~ a certa e determinada. 
lettr•a ·G o nada propomos em relação a Art 1 1355. A locação pôde fazer-se · pelo -
ellas, cumprindo, todavia, dizer que nos não tempo que aprouver aos estipulantes, sal-
parecem necessarias taes disposições no Cod. vas as restl'icções da lei. 
Civ. A mataria é propriamente commercial, Art. I 356. O contracto de locação ~a re-
porque se reduz a um verdadeiro contracto solve pela perda da cousa locada, o por falta 
de compra e venda, sob condições e estipu- respectivo\ do locador e locatario no cumpri-
lações, que lhe não alteram a essencia. Si o- mento dos compromisso's, 
Instituto julgar u~il a conservação da letra G, · _ 
a acceitaremos sem alter;ação. SECÇAO I 

H 

DA: APRENDIZAGEM 

A ser conservada no Cod., nada temos a 
:;tlterar. São boas as disposições e mais caute-
losas do que as do C. P. (arts. 1424 a 1430). 
Os dispositivos dos arts. 1456 a 1458 comple-

LOCAÇÃO DAS COUSAS 

Disposições communs 

Art. 1 ~ 57. O locador é obrigJ.do, na, loca-
ção das cousas : 

1 o, 't entregar ao locatario a co usa locada, 
com r;~as pertenças, em estado de :servir ao 
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uso a que é destinacht, e a mantel-a nesse 
estc\do durante o tempo da locação; 

2o, a g:1I'antir-1lle, duranic o tempo do con-
tru.cto, o uso pacifico da cousa:. 

Ar~. 1358. Si, dueante o tempo da loc:tção, 
a cousa se detel'iorar som culpa do locatario_, 
pócle este ou pedir reducção peopoecional do 
preço, 011 resilir do contracto, no cn.so de 
não servir a cousa para o fim a que era. des-
tinada. 

Art. 1359. O locador é ourigado a garttn-
tir o locata.rio contea os embaraço3 ou tur-
baç:ões de terceiros, funJados erú direito que 
tenham sobre a causa, e responde pelos de-
feitos ou vicias della, anteriores á locação. 

Ar~. 1360. O loca ta rio é obrigado : 
1 o, a servir-se da co usa alugada para os 

usos convencionados ou ,presumidos, con-
forme a natureza da cousa c as circumstan-
éias, e a emphgar nella o cuidado que teria 
com cousa sua ; 

2°, a pagar pontuitlmente o aluguel · ou 
renda nos prazos e pela forma ajustados, e, 
na fuJta ele ajuste, segundo o costume do 
Jogar; 

:Jo, a levar ao conhed:meuto do locadvr as 
turbações de terceiros, fundadas em dieeito ; 

4°, a restituir a cousa, finda a locação, no 
estado em que a rccobeu, sal Vilf? as deterio-
rações pt•ovenicntes do us.:> regular. 

Ar t. 1361. Si o loca.tario empregar a cou.;;a 
em uso divee:so do convencionado ou da-
quelle a quo é destinada, pócle o locador 
rescinrlir o coutracto e exig-ir· perdas e da-
mnos. O mesmo direito lhe cah.; si, por 
abuso do locatario, a. cou a alugada fôr da-
mnificada. 

Art·. 1362. A locação por tempo determi-
nado cessa de pleno direito findo o prazo es-
tipulado e independon~emente de notificação 
ou aviso. 

Puagt•apho unico. Nos (l.l't'endamentos, 
porém, dos immovois, o novo adquirente 
não pôde despedir o locatario sem obscrv<~r 
os prazos prescriptos no at•t. 1380. · 

Art. J3G5. A locação por tempo detm·• 
minad.o não so extingue poe mo1·te do lo-
cad.or, nem do locatario, pass:1ndo a obeiga-
ção aos herdeiros do um e de outro. 

Art. 1367. Não é licito ao locata.rio reter 
a. cousa alugada, excepto no caso de bemfei-
torias necessarias, ou de bemfeitorias utcis, 
feita.s estas com o cons::mtimento expresso 
do locadoe. 

Art. 1368. Si n:J contracto não houver 
clausula alguma prohibitiva de sublocaç.:'ío, 
o loca.tario podJrá. sublocar livremente, 
fic11ndo, porém, sempre l'espon,:;avel para. 
com o locador pelo pc~gamento do ]')reço lo· 
ca.ti v o e mai~ disposição.> del'ivadas cl<1 lo-
cação. 

Art. 1369. O sublocatario respondo, sub -
sidiariamente, ao senhorio pela importancia 
que dever ao sublocador, qua.ndo este for 
demandado, o ai:Rda pelos alugueis quo se 
vencerem durante a lide. 

Neste caso, notificada a acção ao suhlo-
catario, si não declarat• logo que adeantou 
alugucls ao sublocador, pl'csumem--so fraudu-
lcn Los tod.os os recibos de pagamentoa adoan-
tados, a menos que não const.em de escriptos 
com dat<t authontiúada e certa.. 

Art. 1370. Sal·vo o casJ do al'tigo ante-
conLc, a sublocação não estabJlece direito; 
nem obeigações entre o sublocéttal'io o o 
locador. . · 

Al't. 1371. Rescindida ou finda a locação, 
resolvem-se as sublocações, sa.l v o o direito 
de indemnisação que possa competir ao 
sublocatario contra o sublocador. 

SECÇAO II 

DOS ARRENDAMENTOS DOS PREDIOS 

Art. 1363. Si, findo o prazo1 o locatario 
continuar na posse da cousa alugada, sem 
opposição do locador, presume-se peorogada 
a conducção pelo mesmo áluguel, mas sem 
prazo determinado. Art. 1372. Dueant.e a locação, o scnhol'io 

Art. 1364. Si, notitica.do, o locatario dei- não póde mud.a.r a fóri'na nem .o destino do 
xar de fazer a restituição da co usa, paga.t~á, predio alugatlo. 
emquanto a tiver em sou poder, o aluguel Art. 1373. Si o predio necessitar de ro-
que o locador arbitrar e responderá pelo paraçõos urgentes, o locatario é obrigado a 
damno que a cousa venha a soffl•or, embora consentir nellas. 
proveniente de caso fortuito. § 1. 0 Si os reparos durarem mais ele 15 

Ar~. 1365. Si, durante a locação, fàr alie- dias, póde pedir abatimento propJrcional no 
nada a cousa, não fica o a J..quirente obrigado aluguel. 
a respeitar o contracto, si a isso não se com· § 2. o Si durarem mais de um mez e to-
prometteu. lherem o uso regular· do predio, poderá ser 

Não resalvando o locador, na escriptura rescindido o contracte. 
de venda, o contracto da locação escripto ex- Art. 1374. Incumbem ao locador, salvo 
istente, fica sujeito a pagat• ao locatal'io pre- . clausula expressa em contrario, todas as re-
judicado uma indemuização igual á. rentla ou paeaçõos que o predio precisar. 
ao aluguel relativo ao tempo CJ_ne faltar pua. Parageapho unico. As _pequenas repara--
o cumprimento ao contracto. ções ou as reparações locativas, de estragos 

Vo!, II 26 
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que não possam ser atlrihuidos á acção feit@ conforme o costume do logar, e na · 
natural do tempo e uso, taes como: fecha- falta deste ou de duvida, nunca se presu-
duras e viuros quebrados, pa;peis de forro mirá por menos tempo qu~ o nccessario p~ra 
rasgados, cannos de distribuição e de esgoto uma sementetra. e colbmta ou aproveita-
obstruidos, etc., correm por conta do loca- mento da colheita pendente do arino. , 
tario, quo é obrig<\do a fazel-as. . Art. 1383. O locatario po·r tempo iade-

Art. 1375. O locatario tem o direi:to do terminado, que não quizer ,continuar no pr~
oxigir do. senhorio uma descripção do estado dio, deverá preven·ir o senhorio dn)l a ante-
do p~·edio no momeRto de recebel··o. ceclencia usada na terra, ou seis mezes antes 

Paragra;pho rinico. Caso não tenha sido que findo o anno, agricóta ; O mEismo avisd 
feita a desc1·ipçao do estado do predio, se pre- deve farzer o locador. , . 
sume qoue o loc.at1trio o teJlha recebido em A:rt. 1384. O locatario do predid ,rt\stieo 
bom estado de reparações locativas, respon- deve curtival-o segundo ·o. costume dâ log<ti· 
dendo pelos estragos ou perdas que aconte- ou pelos inêthódos scientHicos e ele mddó qüe 
o~rern dura!_~ te a ~~1<1 locação, -a menos que o nã? _damniflque-, ·sob pena de su.~e~t~â-se â 
nao prov·e nao ter s1do causa delles. rese1sao do ·contracto e ao pagamento de 

Art. 1376. 0 locatario é responsa veLpelb perdas e darnnós. . 
incendio doipredio, si 'Dão proya:r caso 'fortuito, Art. 1385. O 'l.ocatàílio rtão ]Jóde •e:dgir 
ou força maior, -vicio de construcção ou ·pro- abaiiimerito na rehda com f'uJ;ld·anieíl'to de 
pagação ele incendio de outro predio. esterilidade ou de perdas de ;fructos pór 

A 
causa fortuita, salvo ajuste em contraDio. 

Art. 1386. O -loca:t(l;-rio quesah'l é obrigaclo 
a conseniiir ·ao que ·entra o uso ·das accom-

!iiSt>osiçÕEs ESPEdiAES AOS PREDIOS 'URBANóS modaÇões ·necossarias pa;r·a que este comece 
o seu trztbalho ; e, reciprocament~. o loca.ta-
rio que entra ·de-ve facültar ao que ·sahe o 
uso do que lhe é necessario para a ·colheita, 
conforme .. o coRtume do logai'. 

Art. ·1377. Não havendo estipulaÇ,ão em 
contrario, o tempo da locação do predio ur-
bano será regulado pelos Ul'\OS locaes. 

Art. '1378. Presume··Se renovado o có'n .. 
ilracto de arrendamento, si o ~rrendatario 
se não houver despedido, ou o senhorio o 
não despedir ao tempo e pela fórma costu-
mados ·na terra (1363). 

A1•t. 1379. Nos lagares onde se usarem; 
(:)scriptos, haver-se-ha por despedido o arren~· 
datario ou inquilino que os pregar, e será 
obrigado a mostrar o interior da ·casa, a' 
quein 'p.retender vel-o. 

Art. 1380. Onde se não usam escriptàs,> 
deve o arrendatario prevenir o senhorio, ou 
este ao arrendatario ou inquilino da cessação 
do arrE'ndamento, triirta âias antes deste 
findar. 

Art. 1381. O locador óu senhorio tem 
sobre os moveis que guarnecerem os predios 
alugados privilegio para se fazer pagar por 
elles de preferência aos outros credores. 

Paragrapho unico. Os moveis que-guarne-
cerem às predios alugados são reputados perc· 
tencerem ao locatario ou inquilino e sujeitos" 
ao pagamento dos alugueis, toda vez que 
t~ceiros! que se ap_resentem cqmo donos~\ 
nao provem essa quahdade com documento 
authenticado antel'iormente á locação. ' 

B 

,DISPOSIÇÕES ·ESPEC!AES AOS PREDIOS RUS'l'ICOS 

Art. 1382. O arrendamento 1do predio 
t:rustico, sem pra·zo determinado, se considera 

Ar"t. 1387. Si ao expirar a arrehdameni;o 
escripto, o locatario continúa na posse do 
·predio rustico e é dôixado nellc pelo locador, 
se opé1;a uin novo arrendamento, cujos efl'ei-
tos ·sfo regulados pelo art. 1382. 

c 
D;csPOSIÇÕES ESPEC!AES SOBRE AS CÓUSAS 

MOVEIS . 

1\i.rt. 1388. São suscepti.veis de aluguel 
toda~ as c ousas moveis não ·fungíveis, que 
esti vere in em commorcio. · 

Art. 1389. São applicaveis ao contracto 
'de aluguel das éousas moveis as âispe>sições 
das ~ecções anteriores, n_aq~illo em (iJ.~e fo· 
rem congruentes com a mdole dos ObJect_os 
mobilia rios 

s.EcÇÃo IIí 
LOCAÇÃO DE SERVI~OS 

D::sposíções communs 

Art. 1300. Toda a, cspecie de servlçio olt 
trab~Llho licito, material ou immo,ter'ial, póde 
ser co h tractarlg median to retribuição. 
. Art. 1391. Presume-se sompl''e prestados 
em Jnira de retribuição os serviços, quer 
profl~sionaes; qU'er outros .que constHua:m 
meio de vida, 
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Si a retribuição. não fôt• expressamente Art. 1403. O serviçal contractado por 
aju.'tada, será, na falta de tabella ou tarifas tempo certo, sem determinação do tempo, 
legaes, a do costume do legar. ou fixada por não pódc ausentar-se num despedir-se sum 
arbitramento, conforme as circumstancias. justa causa e aviso ao amo, dado com ante-

Art. 1392. Sem accordo reciproco, a pres- cadencia ele 15 dias, nas cidades, c de um moz 
tação de serviços e !.) direito aos mesmos no campo. 
não podem ser cedidos. E' dispensado o aviso occorrenclo caso ur-

Art. 1393. O salario deve ser pago depois gente e imprevisto. 
de prestado o serviço, si por convenção ou Art. 1404. Con icl.era-sc justtt causa.: 
costume não tiver de ser adiantado ou feito lo, a necessidade do cumprir as obrigações 
por prestações. legacs incomp[Ltivcis com a contirruação tio 

Art. 1394. O contracto do sm·viço de me- serviço; 
nores só pódc ser celebrado· com a. pessoa a 2•, o perigo manifesto de a.Igum damno OLl 
cujo cargo estiver ou que os representar. mal considcravel ; 

Art. 1395 . Si o menor elo doze annos tiver 3•, a molestia quo impossibilite o criado 
sido recolhido em tenra idade, não terá di- do prestar serviço durante um anno ; 
reito ao salario, mas deve ser alimentado o 4•, a mudança de residoncia do amo para 
receber instrucçãoprimaria á custa da pessoa logar que não conhf'ça o serviçal; 
a quem peesta serviços. 5•, a falta de cumprimento do contracto 

Art. 1396. Depois dos doze annos, o menor por parte do amo ou qualquer excesso poi' 
tem á.ireHo a salario proporcion[Ll á sua ellc commettido contra o criado, não sendo 
:idade, sexo e condição, seg.undo o costume por este provocado. 
do legar . Art. 1405. O criado que se despedir com 

Art. 1397. O pra.zo da locaç·ão presume-se justa causa, t13m direito a todo o salaT'io ven• 
rcnovaclo si, findo o e tipularlo, continuarem cido. 
os serviços a ser prestados .·em impugnação, Aet. 1406. O criado qne se ú'espodir sem 
tanto de uma como do outra parte contra- justa ca11sa e avi. o opportuno·, ou abandonar 
ctante . arbüral'iamente o serviço perdet>á o direita 
· Art. 1398. Não havendo prazo determi- ao salarlo vencido. 
nado, póde qualquer das partes rescirrdir o Art. 1407. Não poderá o amo clesped.hi" 
contracto quando entender, ·mediante aviso sem justa cause~ o criado, o:x:cept::::· 
prévio. 

Art. 1399. Havendo justa causa, pOlLem as 1.: ~o ca~o de in habilidade ~o eriado pa~·â 
pm·tcs resi:llir do contracto antes do termo o SCIVIÇO ~Justa.do ou de ma~nfesta e persrs-
.fixado, sem óbservancia dos prazos indi-. ten~e n~gl~~enCia no cumpl'lmento do suas 
ca.dos obrigaçoes ' 
' · 2. o Tendo o criado vícios ou molcstia con-

A 

SERVlÇ'OS DOtlillSTICOS 

Art. 1400. Consldera·se serviço domestico 
o que é prestado · tomporaria:U1ente em casa 
dó amo, ou suas depenaencias, por criado ou 
serViçal para esse fim retribuído. 

Art. 140 l. Este serviço póde ser contra-
ctado por tempo determinado ou sem deter-
minn.ção tlo tempo, 

Quando não fôr ajustado o tempo, enten-
de-se que o prazo é de um mcz na cidade c 
do um anno no campo, salvo costume local 
ein con'trario. 

Art. 1402. 0 gcnero eLe f'crviço c o sa'!ario 
:erão determinados a aprazimento elas par-
tes, c no silencio d€illes, presume-se que o 
criado é obrigado a todo o serviço compa-
tivel com suas forças, soxo e condição e que 
o sala.rio é o do costume, pago mensalmente 
ou por semana, confo1·me o genero do ser-
viço e o costume elo logar. 

t:J.giosa ; 
3. • Cahirrdo o a'm..o em pobreza ou insol-

vcncia; 
4. • Mudando-se o amo para outro muni-

cípio. 
Art. 1408. O amo que despedir o serviçal 

sem justa causa, antes ele fl.ndo o tempo do 
ajuste, pagar-lhe-ha po1• inteiro o salario 
correspondente a todo o tempo ajustado. 

Art. 1409. O serviçal é abdgaclo: 
1•, a cumprir as ordens do amo em tudo 

que não for illicito ou contrario ao con-
tracto; 

2•, a fazer o se1·viço que lhe incumbo, com 
diligencia, cuidado o boa vontade; 

3°, a vigiar pelas cousas do amo e evitar, 
lJodcnclo, qualquer damno a que se achem 
expostas; 

4•, a ro,oponder pelas pul'das c damnos que 
por culpa. dcllc o amo soJI'em·. 

Art. 1410. O amo póde doscmJtar no sa.-
la.rio do serviçal a importancia dos damnos 
que este lho haja causado, salvo o direito do 
serviçal de oppôr-se ao desconto, :no caso 
de injustiça, 
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Paragrapho nnico . S~ o étmo nfto fizer des-
conto no momento do pagamento, - não terá 
acção contra o sel'viçal, si não durante um 
mez depois de sua dcspeclida ou elo termo do 
contracto. 

Art. 1411. Sl o contl'ac-to não foi celc-
1Jrado ospeciwlmente em attcnção ao amo, a 
locação de serviços não se extingue com a 
morte delle. 

Art. 14!2. Terminado o tempo do con-
tracto, póde o criado exigir do amo um at-
testado escripto do tempo em que prestou o 
serviço e do modrJ por qLte o p1·e~tou. 

B 

SERVIÇOS AGRICOLAS 

dado em que se achar situada a herdade 
1·ural: 

A1·t. 1<120. O preço do sahwio S::l p,·ei;urrie 
sempre estipulado em moecl<t corrente, sttl v o 
accordo escripto ou porcentagem nos pro-
duetos. 

Art .. 1421. O 1ocadcrr ou serviçal contrJ.-
ctado, por certo tempo; não pôde au~entar-se 
ou despedir-se sem justa causa (art. 140!), 
antes do preencher o tempo ajustado. 

Art. 1422. O locador ou serviçal que se 
despedir, sem justa causa, perderá o dit·eito 
aos sa.larios relativos a esse tempo vencido.:l 
e não pagos. 

AI t. 1423. O locatario que despedir o 
SCl'viçal, sem justa cà.usa (art. 1407) antes 
de findo o tempo do ajuste, será ob;·igado a 
pagar os salctrios vencidos c os po1• vencer 

Art. 1413. Considera-se serviço agricola correspondentes a tres mczes. 
o que é prestado à lavom·a, no campo ou Art, 1424. O serviçal despedido com jt1sta 
nas inclustrias annexas, po1• salario em causa só tem direito ao salada vencido. . 
moeria ou com partilha dos fructos cultiva- Art. 1425. O contracto de locação do 
dos pelo seTvlçaL serviços agricolas resolve-se: 1°, pel<~ morte 

Art. 1414. Os contractos de loéação de do locatàrlo ou do locador; 2°, por qualquer 
serviço agl'icola poJ.em ser feitos por oscri- do.3 casos menciomtdos nos al'ts. 1404 
pto pn.rticu~e, com duJs testemunhas, pe- a 1407. . 
r~nte a auctorid_ade loca.!_, judiciaria ou poli- , ~arrendo o l<?catario, terá o locador dl-
Cial, qu:: lançara seu-vr~to-n"'s duas vias rolto aos sal"'rws vencrdos e ao correspon- -
dos contractos, ou por simples accordo vcl'- dente a 15 dias mais} morrendo o lócador, 
bal, devendo, neste ca>o, ser exclnsivani~mte só pJderão os · seus herdeiros exig ir os seu> 
'regidos pJlas proscripções do codigo, e, em saluios vencidos, e em falta destes, devm·ã.o 
falta, pelos costu1:nes do Iogcu' . . ser· 

1
os Sé\larios arrocad~do_s pelas justiças 

f;'aragrapho umco. Quando fertos fora do lucaps, par·a os fins da lm.. _ 
patz, devem os contractos ser authcnticados AL't. 1426. Appltoom-se a locaç<w ele ser- · 
pelos consules ou vice- consules br_azileiros, viçoi> agrícolas com pn.$'amento de porcen-
e mt falta apt•esenta.dos ás auctortdade.s do ta.gof. nos fructos cultivados e nos pl'odu-
logu do serviço para serem visados, depois ctos realizados pe lo locador as disposições 
de ouvido por ellas o serviçaL · dest~~ codigo relativas é parcen:a rural, que 

Art. 1415. Os menores ' de 21 annos po- não çontral'laram as disposições desta. secção. 
dom a3ssignar contr,tctos de locaçio de seus 
serviços, assistidos por seus p1es ; os 
erphãos, por seus tutores, com prévia licença 
d::t autoridade que tiver jurisdicção sobre 
elles, e sendo estrangeiros, por seus consules. 

Art. 1416. A locação de sol'Viços, pro-
priamente dita, abt·ange os serviços presta-
dos temporariamente ao dono da herdade 
rural, no cultivo do campo, na cl'iação do 
gado, gros.;o ou miudo, e nas explorações 
annexas ás lavouras. 

Art. 1417. Não havendo tempo ajustado, 
se presume ser a duração do contracto a de 
um anuo agrario, que termina pela colheita 
ou safra da principal cultura da herdade 
rural. 

Art. 1418. O serviçal ê obrigado a. prestar 
o trabalho a que se tiver proposto, conforme 
as ordens e a dil'ecção do d0no ela herdade 
o ti locatario. 

Art. 14-19. O locatario é obr·igado a satis-
fazer a retribuição promettida, nos prazos 
estipulados, de accordo com o u~o da locali-

c 
OPERARIADO 

Art. 1427. O operariado se rege pclo3 
preceitos geraes da locação de serviços e es-
peci~hncnte pelos da. lettm A, secçãolii deste 
capitulo, no que lhe for applicavel.. 

Arf. 1428. Nas minas, fabrica~ e officinas 
não se admittirão operarias menores de 12 
anuo:~. 

Ar~. 1429. Os operarias de doze á doze-
seis annos não serão obrig·ados a prestar 
servi,ços nas minas, fabricas e officinas por 
mais P,e seis horas dia rias. 

Arj;". 1430. O credor de serviços deve 
providencia ,· para que, por falta de hygiene 
nos lQgares da pre.;tação do serviço ou no~ 
dol'mftorios, quanuo- por clle fornecidos, 
n~o ~Lconteça damno á saudc dos o~e~·a
rws, sob pena de responder pelo prejutzo 
causa~o. 
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Art. 1431. Os patrões respondem pela 
vida c inhabilitação para o serviço dos ope-
rarias, indemnizando a estes ou su"'s fa-
milias, se por falta do sogu.f'itladc nos edi-
ficios, officinas, andaimes, mino.s, as~eota
mentos dos machioismos, etc., forem aquelles 
mor·tos ou inuWisados. 

D 

SERVIÇOS IMMATERIAES 

Art. 1432. Os serviços imma.teriaes, a 
s<tber: aquolles em quo predomina o trabalho 
intellectual, podem ser cont;ractados e pagos 
na. razão do tempo do trabalho ou do valor 
da obra ou serviço. 

Art. 1433. Aos que forem contractados 
ou deverem sm' pagos, em razão de tempo, 
têm applicaçã:o os arts. 1398 e 1399. · 

Art. 1434. Quando não forem contracta-
do3 e deverem ser pagos em razão do acto 
praticado, do serv:ço prestado para certo 
fim, ou do trabalho encommendado, será_a 
retribuição fixada por arbitramen to, attenta 
a importancia dos serviços, a reputaçãJ de 
quem os tiver prestado e a~ pessvas ele quem 
houver recebido. , 

Art. 1435. Os contractos com escriptores, 
litteratos e artistas, que se encarregarem 
da composição de certa obra para ser pu-
bHca,cla ou explora.la, regem-se pelo disposto 
na Cap. XI deste titulo. , 

Art. 1436. As disposições dos a,rtigos 
acima, relativos aos serviços imniateriaes 
applicam-se, igualmente aos advogallos e 
procuradores judiciacs, quan .o rept'esen-
tantes do dono do negocio a elles incumbido, 
com ou sem procuração, e bem assim aos 
cobradores de divid<.~s. por porcentagem ou 
commis~ão, com ou sem ma,ndato do ceeclor. 

E 

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

Art. 1437. Os recoveiro~. b:wqueir:os, car-
regadores e t?dos os mais que se empre-
guem em serviço de transpo1•te sa.o havidos 
por deposit<1rios dos olijectos que teanspor-
tam, desde o momento em que lh es são en-
tregues. 

Art. 1438. Si o traospJrte fôe OJ'ganizado 
por empreza ou companl1ia, regular ou per-
manente, será regido pelas leis commer-
ciaes. 
. Nos . outeos casos 1~egula,m os pe·incipios 

geeaes,dos conteacto:; do 1o.caçfio de serviços 
e. do deposito, com estas disposições espe-
ctaes. 

.Art. 1439. Os que se occupam do ser-
VIço de transporte respondem por si c pelos 
seus auxiliares, e são obrigados pelos obje-
ctos recebidos e pelos qul3 ficarem a sua 
disposição, nos loga,res para esse fim deter-
minados. · 
_Art~ 1440. As mesmas pessoas 'respondem, 

nao só pela per·da da~ causas confiadas a sua 
guarda, como pelos damnos ou avarias que 
soff.rerem até serem entl'cgues ao destina-
tarw, no logar de seu ·destino, sal'Vo si se 
provar que os damnos ou avarias resulta-ram 
de defeito da c.:>usa ou rlo acondicionamento, 
notado no recibo, ou de força maior ou caso 
fortuito, independente .d.as referidas pessóas, 
dos seus prepustos e da qualidade c capaci-
dade dos meios de transp~rte. 

Art. 144l. Re3pondern tambem pela móra 
quando houver prazo estipulado ou usuai 
para o serviço, ou fô1· ex.tl'aordinaria e não 
justificada por força maior ou caso fortuito. 

Art. 1442. Tendo sido convencionado o 
modo 'por que deve ser feito o transporté, o 
conductor que -0 fizer por outra fórm<1 res-
P?nderá. pela perda_ ou avaria, aiod.a p<ove-
mente de c:tso fortUito, ou força maior, sal v o 
se provar que aconteceriam, quando mesmo 
o fizesse pelo modo convencionado. 
·Art. 1443. Os rocoveiros, barqueiros, car-

r,egadore~ e todos os mai.; que se empregam 
em serviço de transport\3 teem tlir Ho a 
haver, no momento <).a entrega dos. objectos, 
O)l em 9ne concluírem o serviço, o proço 
convenciOnado ou do costume e quaesquer 
de,;pezao: a que a conducção dos objectos tiver 
dado causa, se por cunvenção ou costume 
não sã.o incluídos no frete. 

Art. 1444. O rccoveiro, o banqueit•o e 
todos os mais que se incumbem de trans-
portes g.nam do dirdto de re~enção dos 
objecLos conduzidos. 

F 

DA EMPREITADA 

Art. 1445. O empreiteiro de uma obra 
pólio contribuir para ella com o seu traba-
lho sômente, ou tambem com os mate-
riam;. 

Art. 1446. Si o empreiteiro, além do óer-
viço, fornece L•S matoriaeH, todo o risco da 
obr::t correrá por ::; ua conta até ao acto da 
entrega, s<1lvo si houver móra da parte do 
dono da ob1·a om rocebcl-a, ou convenção 
em contrario. · 

Art. 1447. Si .o empreiteil·o fornecer só-
mente a mão de obra, o damno ou pet•da, da 
cousa corre por conta do dono, salvo culpa 
do empreiteb'o, 
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Art. 1448. Si no caso do artigo antece- Paragrapho unic@.. O 1'eferido cont.racto 
dente, a cousa perecer antes de entr,egue, nã\@ se rescinde pe1@ falleciment<!l d<!l don0 .. 
sem m0:rta de den.o e sem culpa do emprei- da ebra.· Os hemieiros d:este são 0·b·riga,d·os a 
teiro, este pevde tambem o. seu· salario, si cumpril-o. 
não provar q N~ a perda resultou de defeito Art. H57. 0 em;prei:te·ko resnon,rile po1!1. 
do material, e que, em tempo, pr&testou quaUd•ade. da obra e pela i._d&·lileidaíle dos opa-
contra. a quantidade ou qualidade do lifles·rno. r a rios q ne empregar. · 

Art. 11449. Si a obra í'ôr de partes' distin- Os artífices e operarlos ou fornecedores de 
ctas ou ]l<!lr modtda, o empreiteiro tem. d'i- materiaes, com quem o empreiteiro esteja 
reiio a que seaa verificada tambem p0•1' em atrazo, poiem embargar, quanto baste 
parte. Ji>resume-se verificado tudo o que jâ para seu· pagamento, as quan.tias que o 
tiver sid:& pago. dono ainda lhe clcver pela empreitada. 

AFt. 14;50. Concbuida a 0bra de aecord@. Art. l45g. Si o dono ela obra aJiltecipar, a 
com o, ajuste ou <wstume !!lo l<!lgar o dono é '!a.vo.r Glo eiDpreiteiro, a,<> épocas do paga- .· 
obrigad:<!l a recebei-a. Po!!lerá, p0rém, en.- meato est~puladas no con.ti'act0, i:an:t_e os 
geital-a si o 61N'J'lreiteiro se tive't\ afastado vended.ores de ma,t!ilriaes., como os opm·arios 
das ins:trucções e p!a,mos dados ou <il.os pr!e~ e artífices, terão acção cont~·a o dono. da 
ceitos techndcos e.1n traba.lhos da; mesma obra )ílelo qae s~ l·hes dever q._té a qnap.tia, · 
rratureza. c(ijo pagarrien.to es.te antecipou. 

AFt. 1451. N<ll aa;so <±o ar-iüg0 ancteeedente, , Art. 145~-·- Qs. 0Jíl8rarios' e art1_fj.~es q.tte.' 
segooda parte, pQc1e O que enC01illllleFH;]:@~ a; CQJiltractam emc g:lq!).o e, directan!1Bl1te UIDa 
.obra, em vez tif.e eDgeital-a., recel!>el-a cem o,br,a, 0lil uma serie ele 0bras do ·seu ofü.c'io., 
&batimento. · são, a respeito clellas, considerados empre~" 

Art. 1452. 0 - em~reiteiro -é obriga<ili@ a ·tei.rtJs e s11j.e~tos ás regras dos a.rti.gos au.t.ece-
pagar <!lS mateciaes que reeebetl se, po.J? im- :dentes. · ·. 
p<ilricia <!lS i·Nutiiillar. Art,. 1460. As ãisp0sições acima.,_ s0b 'a 

Art. M53. Nos c@atraat0s de e]npreitacla lettra F, applicam-se a snb-ernpreitaQ,a. 
ele edificios ou outras constncçilíes coDside- Art. 1461. O empreiteiro de qualquer obra 
ra:veis, o e'1'1WJ!lreitei•r<!l cle materiaes -<:J de moli>iliaria tem o direito de retet-Q.s em(]juan-
exeel!l.çâJCJ. é resp(')nsa vél, duraNte ciF1co an.nos, tQ não for pago do :preço. · 
pela segNrança ou solidez d0 · edificio Gl!l. · 
construcção, tamto em razão da qNa1idade 
dos materiaes, como da fi:çméza do solo, 
exceptG si houver preveni<il!e com tempo o 
dono ela Gl!>ra de não a.ehar 0 sólo su:fficien- : 
temente fir.me. 

Art. 1454. Quando um architecto ou con-
st ructor si incumbir, por empreitada, ele 
obra, soguad<ll planO- acceito pelo dono, não 
pôde peàir augmento de preço por encareci-
mento dos salarios ou do material, nem por 
alteração ou augmento no mesmo plano, 
salvo si aprasentar auctorisação escripta do 
deno da obra para essas a.lterações ou au-
gmento. 

Art. 1455. O dono ela obra póde rescindir . 
o contracto, mesmo depois de coil).eçado o 
trali>alho, indemnizando o empreiteiro das 
despezas e do trabalho feito, assim corno da 
n;~.etade dos lueros que p.odcrhL ter si cou-
cltüsse a obra ou uma porcentagem sobre o 
valor da obra feita, c:msiclerada. lucro da 
empreza, ele accordo oom o costume do 
logar. ' 

Art. 1456. O oontracto de empreitada 
resolve-tse pela morte do empreiteiro ou por 
imposslbilidade .de proseguir na obra, rna,s 
o dono fica obrigado a pagar aos herdeiros, 
a proporção do preço ajustado, a impor-
taacia. elo trabalho feito e dos rnatel"i.aes 
preparados e postos Jila obra, que puderem 
servir para a continuação della. . 

G 

DOS J;'ORNECIM:EN'fOI!l 

S,em altoração cl.o iProjecto ~8 artig0s), 

DA AP·RENDIZAGEM 

~em alteraçiio do Projecto (9 artigos). 

C A P I T U L O VII 

DO EMPRESTIMO 

q capitulo VLI do Projeeto, trataNdo do 
emprestirno civil,não cogitou tle estabelecel\-
sob' o ponto de vista geral, os preceitos c.om-
mu,ns âs especies desse instituto juridico, . 
prE)ceitos ql!lc lhe dão o cunho particular e 
o discriminam, na l~rga serie de contraotos; 
civis, nem acc.entuou, por maneira @astante 
e:J~:IIlicita, em cada uma especie, as suas par-
ticj-llaridados essenciaes, forn('lcend:& desde. 
logo a precisa cla11eza. 

!',reste· ponto, meihor andou o Cod. Civ. 
I"ort., já damlo a natureza commurn das 
div:ersas especies de taes eontrac.Los, jâ cUs-
criminancJ.o-os bem em suas particularidaé(es, 
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já. ordenando estas methodicamente segun-
do os a ·sumptos1 já excluindo, ou antes, 
relegando para secção especial o emp~·esti
mo com inte1·esse ou ajuros,que é outra espe-
cie de contracto de emprestimo, mas essen-
cialmente diverso do mutuo pela não gratui-
dade, como o é o arrendamento do com-
moclato· 

Definindo o P1•ojecto, qua i sempre as di-
versas ordens de institutosjLrridicos, de que 
trali<t, qnan ,[o inicia as respectivas prcscl'i-
pçõcs, nesta não dm1 uma noção exacta e 
<.leteeminaLI.a, que a tornao;sc reconheci vel 
pelos preceitos geraes, vindo dahi a necessi-
dade de retocar de~;de logo o texto, estabele-
cendo noções claras e precisas ; e depois, e 
sobretudo, na secção Il sobre o mutuo, não só 
a noção jurídica não está expres. a com pre-
cisão, como os preceitos se acham collocados 
dcsoruenadamcnte, cheios de minudencias 
excusadas, desde que se firmem regras ge-
raes na expressão da doutrina, o que nos 
foeça a refazer, nesta. parte. o projecto, para 
d,ar-lhe disposições essenciaes, que foram 
omittidas ; eliminar outras, que perdem o 
valor pela clareza da noção juriLtica dada. 
do instituto ; substituir a dicção, que, em 
geral, não agrada, sendo, além do mais, 
·muito sensivcl a falta de methodo e orde-
nação das ma. terias e a mistura de disposi-
tivos das duas especies de emprestimos-os 
gra.tuitos e os com interesse. 

Assim, não . ·ó propomos uma nova secção, 
ou a.ntcs,alguns artigos de disposições geraes, 
além de substituições e emendas de alguns 
da secção I, como o refazimento geral da li, 
donllo eliminamos artigos referentes (L 
uzum pa.r:1 dUJr··lhes loga.r separado, att:m-
dendo ao mesmo tempo á ordem dos artigos 
que solT1'cram simples corrocção. 

SECÇÃO I 

DISl'QSIÇÕES GERAES 

Art. (1464 do Proj.) A cedencia. tempo-
r•aria de uma. oousa a qualquer pessoa, para 
uso e goso gratuitos, com obrigação de a 
restituir em espocie ou co usa equivalente, 
constitue o contracto de cmprestimo. 

Art. São tra.nsmissivets, tanto aos her-
dc.il'os e representantes do que empresta 
como aos do que recebe o emprestimo, os di-
reitos c as obriga.çõt:'s deste resultantes. 

Cod. Civ. Port. art. i506 a i509, Cod. Civ. 
Fr. art. 1879 ; Cod. Civ. lt. art. 1807. 

São da natureza e esscncia do emprestimo 
civii a gratuidade e a effectividade da ent1·ega 
ela cousa da.da em cmpre::>timo. O empres-
timo civil, pois, contém em si, ;;:em pro, uma 
liberalidade, porque é da esseocia c natureza 

q11er do commodato, que é o emprestimo da 
couza não fungivel, quer do mutuo, que se 
refere ás fungiveis, ou consideradas taes, 
serem emp1·estimos g1:atuitos, degenerandD o 
commodato em locaçao e o mutuo em ~~su?·ct, 
quando perdem essa qualidade e3sencial á 
sua natureza-a gratuidade . 

Além disso, a effectiva ent1·ega da cousa 
emprestada é condição da. exil'tencia desse 
contl'acto, porque sem elTectiva entroga 
da. cousa. empreslada será um conLracto 
promisso1·io, p1·elimincw ou como melb.or o 
qu.clram denominar, porém nunca contraclo 
de emp1·estimo, porque só neste se transfor-
mam aquelles com a tradição da cousa, 
t>. nem haveria meio juridico de- o tor-
nar elfectivo, dependendo só da vontade do 
pres tador sua realisação. 

O emprestimo civil é um contracto real. 
E' principio geral de direito que as obriga-

ções e os direitos respectivos se transmi.t-
tem aos herdeit·os e representantes dos con-
tractantcs, não só o uso e goso desses direitos, 
como as obriga_ções relativas, mesme nos 
actos e contractos do beneficencia e libera-
lidade, que embora muitas vozes feitos em 
attenção á pessoa determinada. nem por isso 
aos seus herdeiros ou representantes se 
isentam, como no commodato e no mutuo, 
da obrigação da. restituição da. cousa. em-
prestada, apezar do não se lhes poderem 
transmittir o uso e goso della, pelos termos 
expre. sos do contracto, ou evidentemente 
delle ou do simples a.cto deduzidos. Mas a 
responsabilidade dos herdeiros vai até a res-
tituição da cousa emprestada e deixada por 
morte daquclle que a recebeu em empres-
timo, e não além, salvo si entraram elfccti-
vamente no uso e goso della, porque, então, 
se amplia. a sua responsabilidade e se tom[l. 
tiio completa e e.ffectiva como a daquelle, ou 
si, apeza.r de desappa.recida a cousa, quando 
movel, entraram na. posse da herança, pelo 
pagamon to. 

SECÇÃO H 

DO C014MOD;\.'f0 

Art. (1464 do projecto); 
O commoda.to rcca.he sobre oousa.s não 

fungíveis; é gratuito c torna-se perfeito 
pela tradição. 

Emenda: 
- O commodato ou o emp1•estimo gratuito 

de cousa não fungivcl para uso e goso de 
terceiro, com a obrigação de resLituil-a este, 
findo o prazo convencionado, só se torna. 
eirectivo pela tradição, continuando o que a. 
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emprestou com inteiro domínio sobre a Art. ( 1467 elo Proj.) 
mesma cousa. Cod. Civ. Port. ad. 1516, Cod. · Civ. Fr. 

Cod. Cjv. Port. al'Ls. i507, 1508, e 1510, do art. 1881; Cod. Civ. It. al'l. 1809. 
Civ. Fr. art. 1875 a 1879; Cod. Civ. It. arts. 
1805 e 1806. 

Parece que definindo assim o commodalo, 
abrangendo todos os seus principaes predi-
cados, torna-se clara su:1 noção juridica o de 
facil applicação e intoll igencia as dispósições 
complementares. O que os diversos CC . 
cit. dispõem em diversos artigos, foi neste 
só resumido e por maneira clara. Não é que 
sejamos affeiçoados a definições na legisla-
ção, mas quando ha mister precisar noções 
juridicas nella, não se póde fugir dessa obri-
gação, sob pena de escrever leis pa,ra juristas 
apenas. 

Art. (1465 do Pt•oj . ) Elimine-se. 
Nem a in(lole dos cargos de tutor e cura-

doi', nem a nat11l'eza de suas funcções, nem 
a nos.;;a. legblação ainda vigente pormittem 
o emprcstimd dos bens dos tutelados e cura-
telados. Só se pôde emprestar ou fazer libe-
ralidade com seus proprios hens e não com 
alheios e de pessoas sobre cujos bans se uão 
pôde transigit•. , 

O propl'io ju.iz não tem, pela nossa legisla-
çio, semelhante faculdade, que lhe permitta 
autorisar actos de generosidade, que só se 
justific:1m pela expontaneidctde do que a pra-· 
tica, por um sentimento todo intimo e per-
sonalíssimo. 

Emprestimo3 feitos por administradores se 
comprehendem e justificam, quando autori -
zados, e nã.o carece lof para permittil-os. 

E', portilnto, inutil o ct•rado o artigo, pelo 
que o supprimimo.'l, aproveitando o numoeo 
para o artigo novo seguinte : , 

Art. Si não foi convencionado pra:"Zo 
para o commodato, presume-se ser o neces-
sal'i0 para o uso concedido, e, salvo o caso 
de necessidade urgente e imprevista, reco-
nhecida pelo juiz, não pode o commodanto 
suspender o uso o goso da cousa emprestada, 
quer durante o prazo ajustado, quer durante 
o iudispensa vel para o UclO concedido, 

Cod. Civ. Pol't. arts. ·151i e 1512; Cod. Civ. 
Ft·. arts . 1888 e 1889; Cod. Civ lt. arLs. 1815 e 
1.8-16. . 

O prazo ou tempo de dueação dos contra-
ctos não pôde deixar do ser prevenido em 
lei, não só para os casos omissos, como pot• 
ser uma das condições da cxi.;tencL:t. das 
obrigaçõrs. Não ha legislação quo não pre-
vina. o caso,o é este o Jogar adequado da dis-
posição. 

Art. (1466 dó Proj.) 
Cod. Civ. Port. art. 15l4; Corl. Civ. Fr. 

!U't. 1880 _; Ced . C i v. lt . art. 181)8. 

Art. O commodatal'io, que for pertur-
bado ou esbulhado da cousa emprostacla, 
dará disto aviso, sem dctéuça, ao commo-
dante, tomando a defesa dos direitos de:;te, 
até q_ue elle proveja. no caso como cumprir, 
e si não der o dito aviso, ou não tomar a 
ditil defesa, ficará responsavel por perdas e 
damnos. 

Cod. Civ. Port. art. 1515. 
l!l' artigo novo, tirado do Cod.Port. o ma.:. 

teria digna de providencia e necessario esta-
belecer por escripto. Entregue a cousa para 
seu u;o e goso, só o commodatario tem 
razão de saber das perturb~íções ou esbulhos 
desse uso e goso, e prover desde logo com os primeiros romodios o avisar o commo-
du.nte do facto para quo por si e com os 
meios de melhor direito proveja ao caso, de-
vendo ficar sujeito ás perdas e damnos, que. 
por dosidia, fMem fritos na cousa émpres· 
ta da. 

Art. (l468doPr0j.) 
Cod. Civ. POt·t. art. 1518 
1 constituiçao em, m01·a determina a cessa-

ção do. emprestimo, o a rcluctn.ncia do eom-
mo1d<ttario em emregar a, cous11 emprost11da 
cxü;e não só uma l)OW1 coercitiva, como uma 
justa, retribuição 110 commodante . pelo ni1o 
uso o goso de cous<t sua. Embor11 não tratem 
da cspeciê outros CC .. andou bom o Proj. 
adqptand? este disposi tivo do C. P. 

J\rt. As despez 1s feitilS para con~er· 
vaqão da cousa emprestada, ou para, usal-a, 
nãi.j podem, em caso algum, ser repetitlas 
pelo commodatario. 

Cod. Civ. Fr. art. -1886. C0rl. Civ. Pot·t. 
art, 1.519, Coei. Civ. It. art. -18-13. 

Estas despezas são feitas pelo commoda, 
ta1·~o por sua pt•opria utilidade, para poder 
usa't• da coma. 

Art. (1 459 do Proj.) 
Cqd.' Civ. Port, :tl't , 1520, Coe!. Civ. Fr, 

art. 1887, Coei. Civ. lt, art. i8l4·. 
Art. (1470 do Proj.) 
Cqd. Civ. Pol't. art. !521; Cod. Civ. I<'t•. 

art. 1890 e 1891 Cod. Civ. !t. arts. 1817 e 
1818. 
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SECÇÃO III 

DOliiUTUO 

Art. (1471 do Proj.): 
- «0 mutuo recahe sobre cousas fungíveis 

que pelo mutuario devem ser restituídas no 
mesmo genero, qualidade e quantidade. 

Art. (1472 do Proj.) : 
- Este emprestimo impol'ta transfercncia 

dà domínio e correm por conta do mutuario 
todos os riscos da cousa desde o momento da 
tradição. 

Emenda: 
- O mutuo ou o emprestimo geatuito de 

cousa fungi vol, quer se consuma ou não pelo 
uso, feito a to:·cciro, a quem pas$a o domínio 
com a obrigação de re3t1tuir, no tempo con-
vencionado, outr<J, do mesmo genero, quali-
úade e quantidade, torna·se perfeito pela 
entrega da mesma cou,;a. 

Cod . Civ Fr. art. 1892 ; Cod. Civ. It. arLs. 
1819e 1820; Cod. Civ. Port . arls. 1507 e1523 . 

Parece quo, definindo assim o mutuo, fica 
sua noção completa e clara, abrangendo sua · 
parLicularidades c natureza especial. 

Nem o C. F. é oxacto, dando como cara-
cterístico do« mutuo » a « consumpção » da 
co usa emprestada, quando h a co usas dadas 
em mutuo que so não consomem pelo uso, 
nem o P. e o I., apezar de usarem de ex-
pressões exactas, dão noção completa delle. 

Pensamos abranger, na emenda, os cara-
cterísticos esscnciaes do mutuo. 

Art. O coni.racto de mut.uo, quando em 
dinheiro, cxcuúcntc de conto de réis, só púrlc 
Fet· pl'ovado pot• e,;cripto assignado pelo mu-
tuarici, e o de d.ois contos de réis para cima 
por cscriptu r a pu bllca. 

Cod. Ci v, Port. art. 153-l. 
Não sendo matcria commercial, mas c)n-

tractos vantajosos tão sómente ao mutuario, 
e vcrdadeit•a liberalidade ou bcneflciencia, o 
rntttuo deve continuar cercado de algumas 
garantias e1Icctivas de sua verificaÇc"i.O, afim 
de evitar o emprego de provas, que não ofl'c-
recem a precba segurança . 

Com o augmcnto da riqueza publica e com 
o dcsenvol vi monto da movimr·ntttção dos va-
lores, na vida social, já. se não compadecem 
as antigas taxas di1 Ord. elo L. 3, tit. 39 e do 
Alv. de 30 do outubro de 1793, pelo qno as 
elevamos, no mutuo, tornando necessario o 
esct•ipto pal'ticular de qualquer natul'eza 
para prova dellc, só de um conto de réis atú 
dous, e cscriptnr<~ publica, dc.;Lo valot· pat•a 
cima. . , 

Yôl. n 

As quantias inferiores verificam-se com 
qualquer genero de·,prova. 

Art. (1481 do Proj.): 
- « ão h.:tvendo pt·azo estipulado, a cousa 

emprestada deve ser restituída logo que o 
credor a exija ; e, nas dividas de dinheiro, 
depois de trinta dias. » 

Emenda: 
- Si não houver convenção ácerca do , 

prazo da rest.ituição observa-se-ha o se-
guin~e : 

1 o, si o emprcstimo for de co usas communs 
de uso e goso, o tempo da duração será de-
t cl'minado pela declaração do mutuante ; 

~o, si de_productos agrícolas, quer para a 
allmentaçao, quer para a semcntein, até a 
primeira colbeita ; 

3°, :>i de dinheieo, se presumirá feito com 
o prazo nunca inferior a 30 dias. 

Cod. Civ. Port. arts . 1524 M 1528; Cod. Civ. 
F r. arts. 1899 e 1900. 

Nas cousas de uso commum é facil a resti-
tuiÇão da consa emprestada pela natural 
abundancia della!! em qualquer mercado; nos 
emprestimos de productos agrícolas, seja 
para a alimentação do la vraclor, seja para 
sementeira, a pro umpção é de falta dellcs 
c não é justo forçar a restituição nesses 
casos. 

E' de valor o prazo assignalado para os 
emprestimos de dinheiro sem outra conven-
ção ; pois só pede cmprest.ado quem neces-
i:üta., c, gasto o emprestimo, é necessario dar 
tempo ao mutuario para a restituição. A 
surprcza da restii;uição seria mais pl'ejudi-
cial rlo que a prohibição e a impossibilidade 
do empre~timo. 

Parece ficarem assim melhor acautelados 
os inl;ceos.;cs di.i. ; 1xutcs, quando não tenhn.m 
c lias esL<tbclcciLlo a condiçio do p1·azo. 

Art . A restituição d::J emprestimo será 
Coit,a no logar convencionado, e, na falta. de 
conYenç:ão, no loga.t• onde tenha sido rece-
bido; e sendo dinlleiro, no domicilio do mu-
tu::mte. 

Cod. Civ. Port. art . i529. ~ 
O metbodo c ordem do C. P. nesta mate-

ria ;.ão dignos de nota.. Quer o C. F., quer 
o C. I. não foram felizes nas suas prescri-
pções sobee o empre ti mo. Em falta de con-
venção, providenciar wbrc o logar da resti-
tuição da cousa emprestada, e1·a uma. neces-
sidade, já reconhecida nos empt•est.i.mos e 
tmosacçõcs mercantis, no nosso Codigo Com-
mcrcial, que leg islou com precisão Sobre à. 
n;mLcria. Aqui dava-se a mesma necessidade, 

27 
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era preciso suppril-u, , e foi o que fizemo~ , 
transplantando o art. do C. P., como temos 
fei to om outros pontos. 

Art. Si não for possível ao mutuario 
restituir cousa da mesma espccir, da. empres, 
tada, satisfará pagando o valor della ao 
tempo da rest ituição, em moeda corrente. 

Cod. Civ. Port. art . 1530. 
Esta disposiçã o é necessaria o saluta.r e 

não se afa~ta da natureza do mutuo. 
Nolle se consome a cous:t emprestada ou 

della se dispõe como propria, e assim não 
podendo ser, por occas i.ão da restituição, en-
contrada outra do mesmo genero , qualidade 
e quantidade, nem por isso se Lleixa de cum-
prir a obrigação, restituindo, em lagar da 
cousa, o valor real della ao tPmpo em que 
devera voltar ao mutuante. Era caso para 
se tratar na lei, e admira como o C. I. não 
faz cabedal delle. 

Art. (1479 do Proj.) 

Esta disposição, aliás osquocida por out ros 
CC., é elo real valOl' e deve ser mantida. 

Art. (1,177 do Pl'Oj.) 

Art . (1478 do Pl'Oj.) 
Cod, Civ. Port, arts. 1535 a 1536. 
A não soe o C.P., não Gl'ébbm O> outros 

élhdos da e.>pecie. E' caso com1num o 
empl'est imo a menoi·es, paeêt e::;tudos c 
na vida do commercio . Si o Cod. Com., 
pl'evioe a ospocic, não lta m zão pêtt'éb omi!; -
til-a o Ç. 

Art. O mntuario constit.uitlo em mót'a. 
ê· obrigado a pagar interesso elos va lo-
re> em seu podei', na proporção da taxa legal 
dos juros. 

Cod. Civ . Port. art . 1533; Cod. Cív . Fr. 
art. 1904. 

E' disposição nocessaria, pois não endo 
o mutuo só . do dinlloil'D, não se pode-
ria applicar um interesse a outras cousas ou 
especie de valores sem clispo.-:ição expressa. 

Foram eliminados os arts. 1473 a 1476 
e 1480, ou por disposições ociosa~ em vista 
das alterações feitas, ou por serem pro-
prios para cootractos especificalios, ou per-
t encerem (t materia elo mutuo « com in-
teresse »• 

CAPITULO VIII 

DO EMPRI>STil\fO COM INTERESSE 

Não tendo o « emprestimo com interesse 
ou juros », denominado com propriedade 
pelo Cod. Civ, Port. -«usura » - , o ca-
racter fundamental do ~< emprestimo civil», 
que é a « gratuidade >> elo uso e goso ela 
causa omprcstadtt, quer em commodato, 
quer em mutuo, não pode nem eleve 
Ja.zer parte daq uelles institutos jurídicos , 
e assim serem incluídas e misturébdas as 
clisposiç,ões relativas á tão importante par te 
elo direito moclem o nas rlaqué!les, como fez 
o projecto, embora pos.sam algumas ele taes 
disposiçõe.:; ser applicadas a t al especie ele 
emprestimo. 

Por isso tratamos, em ca-pitulo especial, 
como fez o Cod . C i v. Port. o bedecen-
do a nova orientação das relações eco-
nomJCas, que teem ele ser attendid:as neste 
instituto de creação, sinão .,recente, pelo 
menos,cle sancção plena muito moderna, pois 
que na propria disc ussão do Projecto , do 
Coe!. C1 v. It. se revela a força dits 
ant!gas disposições do direito romano, 
che1as de preconceitos ela epoca, de horro-
r es contra o «interesse» do capital, punido 
PDlJ lei o banido pelos costumes e melindres 
sociaes . Hoje as questões ele direito teem 
um, af~ridor novo, ele valor e força ines-
tlmavem quo é a e~onomüt po lítica : a ·lei 
que so afastar de seus principias ou obe-
cleee a preconceitos menos razoaveis ou á. 
fa lta elo legi tima. compeehensão elo ioteresse 
~oeütl o não se j Llstillca, n om pode cl ural'. 

Sobeo este ponto, o Projocto foi tão des-
cuicloso, quanto conf'ttso, e forço u-nos a 
fa. l{Ol' obra nova e completamente di~crimi
na.da, abanclonanllo as minudonc.ias (artio-o:; 
147:5 a 1476 ) p Jl' iuntci :; , desde que, nos 
pt·oceitos goraes, clavamos a ellas solução 
completa, e a separar materias elo sna 
nat ureza e ossenciêt dis~emo1ha ntes. Pi1.-
l'Cee quo o3 a~ti gos que fo1·mam o capi-
tu(o novo dão razão ao que fica exposGo, 
lidos em sog11imento ao capitu lo ébnterior. 

CAPITULO VIII 
) 

DO EMPRES'!'llVIO COM lN'l'ERESSB 

Ço_d. Civ. Po1·t. arts. 1636 a 1643. 
Cod. Civ. Fr. arts 1905 a 1916. 
Cod. Civ . It. arts. 1829 a 1834. 
( Vicl. no fim- arts. 1498 a 150.3. 
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Ptoponho seja dada a seguinte redacção 
aos Capitules VII e VIII : 

CAPITULO VII 

DO EMPRESTIJ\'IO 

SECÇÃO I 

DlSPOSIÇÃO GERAL 

Art . 147J. A cedeucia tamporar ia de uma 
cousa a qualquer pc~soa , para uso c goso 
gr·atuitos, com a obrigação de a l'estituir 
em espocie ou causa equivalente, constitue o 
contracto de cmpre.;timo. 

Art. 1480. São transmissíveis, tanto aos 
herdeiros c representantes do que em-
presta, como aos do que J'eccbe o em-
prcstimo, os direitos e as obr igações deste 
resuHan te. 

SSCÇÃO II 

DO COMliiODATO 

Art . 1485. O commodatario que for 
perturbado ou csbnlhado da cousa cmpre ·-
tada, da!'á disso 11viso, sem de tença, ao com-
modantc, tomando a dcl'csa dos direitos 
deste, até que clle pl'ovcja no caso como 
cnmlJrir , c se não der o dito aviso , ou to-
mar a defe.:>a, ficará. resp.::msavcl por per-
das c damnos . 

Art. l4S6 . ( 1468 do Projccto) O commo-
datario constituído em móra r esponde por 
p3t'das c damn:1s. 

Art . 1487. As despezas f8itas para conser-
vaçã o da cousa emprestada ou para usal-a, 
Dão podem, em caso algum, ser repetidas 
pelo commodatal'io . 

Art, 1488. ( 1469 do Pro.jecto ) Si duas ou 
mais pessoas forem simultaneamente com-
modal'las fi0arão solidariamente responsa-
veis para com o commodantc. 

Art. 1489. ( 1470 do Prq.jccto. ) O commo-
dante é obrigado a, indemniza l' o commoda-
tario das despezas extraoruinarias e inevi· 
ta veis com a Ci.JUSa emprestada, sem que por 
isso caiba ao commodatario diruito de reten-
ção ; outrosim, a reparar os prejnizos que o 
commoda·tario sofft•or em razão dos defeitos 
da cousa, si o não prcvenio, tendo conheci-

Art. 1<181. ( 1434 do ProjBcto.) O com- ·mcntodetacsdefeitos . 
mola'Go ou o emprostimo gratuito de cousa 
não fungivel para uso e gozo de t :3rcoi-
ro, com a obrigação de r estituil- a este , 
findo o prazo con voncionado, só se torna 
effectivo pela tradição, continuando o que a 
emprestou com inteiro domiuio sobl'e a 

SECÇÃO lii 

DO li!U'rUO 

me~m'" cousa. Art. l <WO. (1471 do Proj.) O mutuo ou 
Art. 1482 . Si não foe convencionado o emprc ;timo gl'atuito de cousa fun givol, 

peazo para o commod.a,to, pl'emme··SC ser o quee se consuma ou não pelo uso, feito a 
nece~saeio para o u;o concedido, e sal vo tct'ccil·o a quem pttssa o dominio. com a 
o c;tso d9 Lccessidade ur·gente imp: evista., obrigaç:ão de rest itui!', no tempo convencio-
rcconbecida pelo ju iz, não póde o commod.a,n- nado , outra do mesmo gcncro , qualidade e 
t e suspende!' o uso c o go~:J d<L cousa emprcs- ~ quant idade, t orna ·se perfe ito pela entrega 
tada. quer durante o prazo aj usta.do , tla mesnn cousa. 
quer durante o indispensavel p::n'tL o uso Al' t. 1401 . O contracto do mutuo, quando 
concedicto. om dinheiro, excedente ele con to do réis, só 

Art . 1483. ( 1<166 do Projedo.) O commo- pôde sor provado por esCl'ipto assignado 
dat:trio é obrigado a g11<11'dar c conservar a pelo mutuario, c o de d.ous con toJ de réis 
cousa emprestada como si fo.osc s11a pt•opeia, pal".l. cima, pol' esc: iptuea publica. 
só podendo mar dclla pelo modo üctcrmi.· Art. 1492 . (1481 do Proj ) Si não llGuver 
nado no contracto ou pela propria nat ureza convonç'io acerca elo prazo clct rrstituição d::t 
da cous1 , pena de r espond.er por perdas c cau'ia cmpresLada, obset•var-r;e-lta o so-
damnos . guinte : 

Art. 1484 . ( 1467 do Projecto .) Quando l . o Si o emprestimo for cl.e causas com-
o commodatario usa da cousa de modo muns de uso c goso , o t empo ela duração 
diverso do aj tBtado, ou além do tempo sení. dotc:·minado p0la declaraç"i.i.o do mu· 
ajustado, ecspoodo pela perda ou clcterio- . tu<J.nte; 
1·açã.o, posto occormm por caso fortu ito, 2 . 0 Si de productos agl'icolas, quer par<1 
si não peovar que por qualquer vicio in- alimentação, quer para somcntcim, até á 
trinscco perocel'ia. igualmente ou se dote- p;·imeira colheita; 
rioral"i<t independentemente do máo uso ou 3. o Si do cliAhoiro, se presumini feito com 
da mór<1 n<l. r estituição; mas, em todo o ü pt·ctzo nunctL inferiot' a 30 d.ias. 
caso, devo o aluguel correspondente ao Art. 1493. A l'ost ituiçã.o do omprcsti.mo 
tempo excedido. sercí. fei ta no logar convcncion~ rto e, na 
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falta de convençiio, no loga"i' onde tenha sido I moeda, por porcentagem de terminada no 
r ecibiclo, e sendo em dinheiro, no domicilio contracto ou segundo a taxtt legal, que1· 
do mntuante. em mrwcadOl·ias, com o augmento dado ás 

Al't. 1494 . Si n?Lo f,n• pJssivel ao mutua- emp1·estaclas, por parcellás ou ao findar o 
J·io, restHtüt· cousa da mesma especie da ptazo da restituição, p:·ecisa para sua vali-
empr o ~ada, satisfa,·á, pagando o valor dell,t dado de escl'ipto assigna.do pelo mutuario, 
ao tempo da restituição, em moeda col'l'ente. com reconhecimento ela firma pol' official 

Al't. 1495. (1479 do Proj.) O mutuante publico local, dentro de trinta dias da 
póde pedir garantias si an\es do vencimento assignatura ou de escriptura publica, em 
o devcrlo1· soff.·eu mudançi1 ele estaclo: não Notas. · 
i$CI1do dadn.s, con. idct·a-so vencida a divida e Art. 1500. O p~·azo para estes contractos 
potle1·à SJl ' imm diat::unen'Ge exocutad>t. é est[Lbclecido por accordo elas _p[1r ~e3 con~ 

At·t. l 49ô. (1 <177 do proj.) O cmprestimo, tJ•actantes, ficando, pol'ém, a9 muttr[Lrio <t 
f(;lito <t meno1•es ou outt·os incapazes, sem libet•Jado de restituir o valor do emprestimo, 
anGol'i r.açilo dos paes ou tuto1·e:, não póde na me3m[1 cspecic, qu:wdo l l1e aprovar, 
SO l' xig ido do mutua.rio, nem de seus fia.- fazendo eO'ectivo, na mesma occasüo, o 
dO"t' sou abonado .· s. pagamento dos intet·esses v.:mchlos e dos a 

A'J'i;. 1407. ( 1•178 do P.t•oj.) Cessa a dispo- venc3r, nã.o excJdentes este; uHlmos elos 
s i ~:ü.o do attigo a.ntecedento: l'ellttlvos aos se;s mezes seguinto:J á resiliçi o 

Al'L. ].o Si o onlpl'estimo fo t· l'éttificado do contl'acto. _ 
p 1 1~ p0i$SO::t cuj lt (1.Utorizaç5.o m·a. noccs- / "';t . 150 l: Ntto. ost~tbel~cond? pra~o o c~n · 
sa1·m . tr ,tc,o, se p1 cs~uuo uao exceder ele SolS mczos 

2.0 I o lí1C!10J ' nusent tt pessott ~t quem dn, data da. ass1gn<1tlli'a dello: 
notnp fi in. nutot·i;.[l.l·o, contt•ttbiu 0 emp1·es- ArL 1502: St ~ conk~cto t tvcr o cac·actet• 
Limo prtt•;L :;ou ' n. lim ·nto'; de rm~cb vtt<tlt~t<1 ou fol' dos quo se pagam 

:~.o Sl o mtJ nor tiver b-: ns tla classe indi- po t· vta de '\nnULd:~otles, em que se compro· 
ottdtt 110 111·c . . [ ·n, r- 2• . lt ncl~m 9 Jtt:·os e UtlU pa l'l.o_ cl ostt~ad<t á 

Mt~s. nosr.o oa 'o, ét ex ollç:ã.o elo ct·odor re .. ttCutçao yyogeess:_nt. do capttn.l, nao po-
tt lto l1otio1•t\. nHt·tqxt.ss:u <tS força deste' dom se: restlH\o; senao por acco:·clo elas par -
LI us . t s eontt·<1chnco:·. O~l por falta ele cumpt i-

At·L Hlltl . mn Lmwio ·o11stittütl em monto cln.s obt•Jgaçoes por pa1·te do mu-
Htót·n,, t ollrig'<'ttlo a l)ll.g'rt" • i nte~OS$ ' do.J t uu.:i10· _ ... . . . 
'""ln t ·o .~ 011 1 se n pot{ e na. !11' p t·çn.o ela. hx.n. Art. lbO<:> . No ontra.ctos ele cllnhi)H'O, o 
ll•g<d tlu' jnt'll'. c gq.t· elo pn "'it.mento , <t f'óema. de rca.liza l-o, 

n. mb da., o cambio tlCYerã.o s r oxp~·o.,sos nu 

At•t,, l400. ()fi)JWdilUm. , com i nto t'UlSC 
!)<lg(} p t lnnln:ul.t pelo uilo «o~ do 
di heil'tl ou eon'~ ompr 'bd<\, qn t' om 

to ·to; qnRuLlo nlto o foe m. obs rvttrão a~ 
pnt.;;:es dtt. Pl'<Wü. commorcicü do lo0 a.r dJ pa-
g·n,n1otüo on cl<t. mais peoxima. . 

,\.l' t. lfitl l. 0;; p<:~.gn.mooto ' l1;·w~i[103, s m 
n~p~ ciflc;.n\ dét <tpplicn.ç'ã.o im_puta.m-se 
pl'iri(HÚ!'O, paw• ') luç-ã, tlo3 tlebit.os reia.tivos 
n.o tn tet·~" , o r 't<tu t;} p:Lra amort lzt\(.'.ã.o 
do q<<pitu,t. · 



INSTITUTO DOS ADVOGADOS 

PARECER 
DO 

Dr. Solidonio Leite 

Observações sobre o :projecto do Codig-o 
Civil 1 Deposito, Mandato, etc.) por So-
lodonio Attico Leite (membro da com-
missão do Instituto dos Advog-ados, in-
cumbido de rever os arts. 1482 a 1584) 

CmTespondendo á honros<t incumbencia 
que nos foi confiada, examimlmos o projecto 
de Codigo Civil Brazileit·o organizado pelo 
Dr. Clovis Bevilaqua e revisto por uma com-
missão do jurisconsuLtos, e passamos a dar 
conta do nosso trabalho, occupando-nos p ·i-
m<>iramente, om la1·gos traços, da orientação 
seguida pelo emerito pt•ofessor da. Faculdacle. 
do Recife, e entrando depois JH.\ analyso dos 
diversos capítulos, cujo estudo nos coubo 
fazer. 

Paraceu-nos que, em relação ao conjunc to, 
nos deviamos limita1· aqui a uma ligeira 
apreciação do espírito ge!'al do projec ~o, 
cousa que se deve ter em vista no estudo 
das diversas par :es de uma codificação, pois 
r eflecte-se até na fórma dos artigos, nos 
quaes o· codificador deve imprimir a di-
recção que pretende dar á conducta social, 
como diz Cogliolo, cujo pensamento é o 
mesmo expresso nas seguintes palavras de 
Veler SarsfieU (citadas pela commissão de 
de 188 1) ; «Basta um artigo do codigo para 
decidir de todo o systema que se ha de 
observar em sua composição ou tornar impos-
sível uma ordem qualquer» (l). 

Nada cl'zemos sobre os capítulos XI e XII, 
cujas disposições foram com razão mau-

(1) O systoma inteiro de um codigo de-
pende muitas vezes de uma só disposição 
(Teixeira de Freitas-Consol. intr. p. LIX). 

tidas pela douta commissão revisora. Quanto 
aos outros, porém, julgamos necessario 
apresentar emendas que justificamos o mais 
succintamente possível, amparando-nos com 
a autoridade dos mestres, sempre que a 
discordancia nellas traduzida versa sobre 
questões de doutrina. Algumas referem-so 
apenas Ct redacção e distribuição dos artig_os. 

EM GERAL 

Graças ao movimento de renovação jurí-
dica,, em que se teem empenhado, principal-
mente na Halia,emeritos cultores do diee.i.to, 
já é geralmente reconhecido que as codifica-
ções, reflectiodo os varios aspectos das con-
dições sociologicas, devem attender ás novas 
relações juridicas rosultantes das pr•ofundas 
modificações realizadas no mundo economico. 

Os descobrimentos scientificos e artísticos, 
os progressos das sciencias physicas e natu-
raes, a acção do credito e o espírito de as-
sociação, operando verdadeira revolução 
industrial e economica, teem alterado c"Onsi-
deravelmente as condições sociaes e conse-
quentementc as relações jurídicas que lhes 
sorvem de garantia. 

E' portanto, natural que uma das prioci-
paes preoccupações do codificado r seja acco~
modar o direito nacional ás novas necesSI-
dades sociaes. 

Mas, nesse trabalho de adaptação, que 
constitutue a maior das inonmm·as difficul-
dacles a vencer nas codificações, elle deve 
omprega.r todo o criterio, tendo ~m v~sta a 
tradição nacional e a boa doutrwa scwnti-
flca, e distinguindo hem quaes as idéas 
compativeis com o genio do pov? e, dentre 
ell ttS, quaos as que se acham suffie1entemente 
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accentuadas. E preci~amento nisso con-
sistiu a maior prooccup::tção do autor do 
Projecto que, com iJ.{nrtl cuidado. preveniu o 
perigo do fic:.tl' a lheio á · alm ~ nacional c de 
oppor embaraços á recon.>trucção social que 
se opera em nos.ms d ia ~ . e t ·atou de d:11' 
entrada feanca ás novas fórmas de relaçõJs 
j uridic:ts já em ralcvo, de ixando abGl'to 
áquellas, cujos contornos ainda estão inde-
ci3oS, o campo n3cessario p.tra que se des-
envolvam convenientemente (Ob.s.p::tgs . XIV 
c XXIII) . 

Muito s tem c3cripto demonstrando a 
necessidade de se el iminarem da-> constru-
cções legislativas o domínio do espírito i ndi· 
v idual, substituindo-o p lo espíri to SO:)ial. 
O Dl'. Clovis, julgando peeci;o march~•r c::~.u 
tetosa.mentc ne>so teneno, desprezo u · do 
indi vidualismo o que cllc tem de exagge-
radamente ego ístico e desorganizado ; pro-
curando ao meJmo t empo não resvalar no 
socialismo absoevent e c a nniquilatlor dos es-
t ímulos indtviduacs (Oh> pag . XXIV). 

O projecto não ó doubrinario, como a lg uns 
codigos (o portugLlez, pot' exemplo) ; t r·aça 
os line1.mentos principaesd:Js institutos,evib. 
defirliçõ s e r egras dispen ;::w eis, procurando 
esse m eio termo, de que f11lla Grassorie, 
entee as formulas denu~ iado concretas do 
codigo fra ncez e as form ll las abstra~tas e 
m ui to comprehensivas, e deste modo evi ~a 
o i ncon vc niente sa lientado pela t hao1'ia sym-
bolica de Fel'l'cro, sem i ncorec1' n:; defeito 
con·~rario . 

DG accordo com a orientn.ção a.doptttda, 
esf'orçou-sn por nã.o co::trct t L' o natural dos-
envo lviment o do d ire ito, danclo aos a.l'tigos 
a wces'al'ia ela.>ticidaie p ll'J. qu:J nos pein-
cipi og p:1r elles estabelecidos se poss~un 
i nteg ~ar a> hypoth3SeJ que não t ivct•em s1d1) 
per-feit::~.mente compeehonrlida.s n::t gener::tli-
zação. Ne.>te pal'ticular não o acomp:1nllou 
a dout~ commis'ãO rev iSOl'J., provccupa.da 
com a r edcwção dos at·tigos, que alterou 
muitas v zes com peejuizo do e ·pit·ito d Jmi-
nant.c em toJ.p o tt·ab::~. l ho. See-nos-llia ü1.cil 
daruonstral-o, mesmo limit tndo-uos aos c:J.pi-
tul03 de que nos occup1.mos. 

A co mmis:::ão t:l.mb"''u s::J afastou dJ Pl'O-
ject primi t ivo dando a alguns capítulos 
extensã.o q ue o p lano seguido não compor-
t av.t e inteviuzi ndo art iJOS cJ mplettt mcnte 
e3tl'aolus a um coiigJ c i vil. H 1 algumas 
disposiç-e3 mwam;nto peoccssuaes, ouhas 
pi'Oprias sômente de um Coligo Pena,l, ainda 
outr.:ts que só em um regulJ.m:mto 11c.:triam 
bom. 

Na p::tl't , cuja revisão nos foi incu mbida., 
vaB11-so a. lgUil-J dos;es dsfeitos. Do mcsm) 
IU)d) que o Dt•. Clovis, os illLdeaclo, jLll'iil-
O'L m lt.::H, q'l3 lll reviram o tl'a.balho, nã>") 
ct'ctta.t•a.m c!J scq.ua;>Gl'J o do deposito juli·· 

cin.es, (l) de que trat:.tm (em secção especial) 
quasi todos os codigos que exam inâm':ls ; 
orJtretando consagea.m ao mandato judicial 
uma secção a paete, onde consignam disp o-
sições de d ireito CL'im ina. l, reprod uzem ar-
t igos rlo Rsgulam ento n. 737 de 1.850, e dão 
aos advogados e procurad or e> o direi to de 
fazoee m arbitrar os seus honorarios, quando 
os não ten ham ajushdo por convenção . 

Da accordo com a douta comm issã.o, dis · 
corJa. mos da opinião col'l'en te, segundo a qua.l 
não deve figurar em u m codi cro civil o m>~n
da.to j udi•\i.a l : vemos neste (de que só tra · 
hm o cJdigo portuguez e o mexicano ) alg u-
m1 cou:Jn. de pecul iar, a quo se não a.ppli-
cam as regra.s do mandato ordinario , si não 
p i'i ncip 'os especi:J.es que, sendo da. esphera 
das leis sub3t anti v as , não podem ser r eser-
vados para. as do p1•ocesso ; e até acredita-
m os que t al figura de contracto participa ao 
mesmo tempo da natureza do m andato c da 
lo:)açã o de serviços. A r azão do nosso reparo, 
acima feito·, e>tá em terem os peeclaros jú 
risconsultos cJnsigm~do disposições comple-
t a mente est ra nhas a um cocligo civil. 

N:ts àb.servações, que ap<·esentamos, cingi-
mo-n os ao pla no do P"·oj ecto . 

OBS ERVAÇ ÕES 

DEPOSITO 

J~et. 1432 . Pal:o contracto de dep osito 
rcqebo o deposit:l.r io co usa mo vel para 
gu<Lrdal' até que o depositan te, ou qt1em o 
?"eJiresente n. recl.étmo. 
l -- O c:J.pit ulo é di viclido em du:J.s secções. 

Na pri meira, em que sa tr.1.ta do clepos1:to 
volt!rttario, define-se "o cont·1·acto de depos ito" ; 
na. s~gunda, consagraria ao deposito necessa-
?·io, i ndica.-se a p:trt iculaeidade deste, rios 
seguintes toemos ( a.et . 1499 ) : "E' deposito 
nece~s:uio; « 1°, o realizado em cumpr ime u-
b de obrlga.çã.o legal ; 2°, o realizado e con-
,;nntülo pàt' o2c::tSião de n. lg uma c ::üamidade ... " 

PJ.t'ece quB na dc1l.nlção constante do 
art. 1482 o Projecto vis t comprehender 
toda a ospecie de depo::Jito de que se occupa 
o caij i ~ulo, mosteando no art. 1499 quando 
é qu e o deposito ( já defltlido anteJ) so diz 
necessm·io . Sendo ass im, não devia t er sido 
em pregada naquelle aNigo a p ~\lavrn. "con-
tt'ac tp", v idb q uer ee-se incluir no genel'O 
um~\ especie q us não é absolutamente con-
tr<J.~t:J . 
0~ codigos ( fl'<J.OCBZ ar t. 1915 , i taliano 

art. 1835 , eto . ) que teatam do sequcs ~ro , 

(l) Ha. apsnas o n. l do a.et . 149J, consi-
det\1.0do deposito necoB<H'io o roalizaj_o em 
cumprimontJ d(} obr ig tçã.o l egal. 
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empregam, definindo o deposito em geral 
( eomprehendido o sequestro ), a po.ltwra 
ACTO para. que a difinição comp1·ehcnda lodo 
o definido ( Aubry et RéLU-~-400 ; Baudry-
Lacant ineric, n . l 009 ; C. Rocl1a § 78.2 ) . 
Ora, segundo o Projecto, é deposito necessar·io 
"o realizado em cumprimento de obrigação 
legal": e este não é contrac.to ( T . Frll itas 
Cons. nota I ao aet. 430 ; Bevilaq LHL .. O br. 
p. 289 ). 

Si foe mant ido o disposto uo art. 1499, 
n . I, será preciso modificar a dcfin ição do 
art. 1482 e dar duas dcflniçõe.; distinctas ; 
uma para -o deposito em geral , outra para o 
contracto de deposito. 

E', porém, prefei'i vel não considerar de-
posito necessario o realizado em cumprimen Lo 
de obrigação legal, confotmo propomos, ana-
lysando o cit# art. 1499 u. I- fi el ropro-
ducção do art. 1122 § l o do Projecto do 
Dr. C. Rodrigues . 

2- A restituição da cousa. depositada deve 
ser feita ao depositante ; mas, si este tiver 
perdido, por mudança de estado, a capaci-
dade para a administração dos seus bens, 
será feita a quem legttlmente o· represente. 

A este respeito diz o codigo fmncez ( art. 
1940 ): « Si la porsonne, qu i fait lo dépôt, 
a changé d'état; par exemple, si la famme, 
libre au moment ou le dépôt a été faH, s'est 
ma1·i~e depuis et S3 trouve frappée d'lnter-
diction ; dans tous ces cas et autrcs de même 
nature, le dépôt ne peut étre restitué qu'à. 
celui qu i a l'administl'ation des droits eL dos 
bi.ens du dépo.>an~ ». 

Um excessivo amor á concisão fez encerr "~r 
na detini~ilo ele deposito, e:n duas pala nas 
( ou quem o ?"epresente ), o mesmo pensamento 
'~ que o leg islador fra ncez consagrou o a l' t igo 
1940 . 

Note-se que, depois de estatuir que o clepo-
sit.ario recebe a cou>a para guarda1' até que 
o depo3itante ou quem o represente a re-
clame ( pa1·ecJntlo ser indi!fm·ente entregai-a 
a um ou a outro) C:.iz o Projecto (art. U83): 
«O depositaria deve ... res~ituil-o ( o depo-
sito) quando llle for exigido pelo depositan-
te, com todos os seus fructos e accrescidos ». 

Julgamos conveniente suppl'imirem-se as 
palavras - « o a quem o represente» cUs-
pondo-se, depois da ultima ptLrt e elo art. 
1483 ( conforme propomos n~ts emendas a 
este artigo ), o seguinte : 

Si po?" qtlalquer motivo o depositante tiver 
sido jJI"Ívado da administ?·açiío elos seus bens, 
a restituiçao da catlsa depositada sd se·1'á feita 
a quem le(Jalmenle o repTesentar. 

Art. 1483 Este contra.cto é grn.tuito, 
mas podem as pm·tes estipular qu:1lqucr 
retribui,ão pelo depo.sito. 

O dcpo.;;ih.rlo deve pres tar , nll- gua1·do, 
c conservaç:ão da cansa dcposihda, o 
cuidado e 'dcligenci't de que é capaz para. 
o bom desempen ho do deposito, e r esti-
tuil-o quando lhe for exig ido pelo depo-
sitante com todos os seus fl'Uctos e ao-
crescidos. 

l - Nenhuma rolaçã.o têm entre si as duas 
pa1•tes do presente artigo : a primeira, que 
se prende ú. disposü;ão anterior, diz que b 
contracto de deposi to, ordina1·iamente gra-
tuito, pôde ser remunerado ; a seguncla men-
r.iona as obrigaçõos (as principaes) de uma 
das partes contrac tante,, que até, segund<? o 
systema seg~ido em outl'os capitulas (como_ o 
·oguinte), sao r·cservadas para uma secçao 
ospecial. 

Além disso, o mesmo artigo começa di-
zendo: «Este conteacto é gratuito», como si 
a disposição fosse, em fôrma de paragrapho 
ou aZinea, accrescentada ú. precedente, em 
que se define o contrado de deposito. 

2 - As palavras - « pelas partes» - de-
;· em ser supprimidas, si for mantido o artigo 
1499, n. l, a que já nos referimos na pri-. 
meira das noss'1s obdervaçõB.>, pois n. remu-
neração não poderá ser estipulada « pelas 
partes »quando se tratar do deposito « reall-
sado em cumprimento de obrigação legal ~. 
ao q ml tem applicação, pelo projecto, o 
disposto no art. 1483 (ver arts. 1500, l50l 
e 1504), 

3 - O Dil'eito Romano distinguia nas re-
lações obrigacionacs duas l1ypotllcses : a 
em que a pessoa obrigada nenhuma vantagem 
tirava da obl'igaç;ão, e a em que tinha nesta 
algum inter<.~ ~:;se. Na primeira hypotheso 
ha.via r asponsabilül:alle ~ómente pela culpa. 
lata, exigindo-se na segunda os cuidados de 
um bom pai de fu.milia. . 

I~entava-se , porém, lle qualquer responsa-
bilidade a pessoa obr ig<1da que ti v esse tido 
os me>mos cuidados que costumava empre-
g<~r na gestão dos seus pl'Opt•ios negocias 
(Maynz, v. 2, p. 17), prevalecendo assim 
uma meclida subjectiva da culpa (culpa in-
conct·eto), confor>me obSCl'Va Goud:mit (Cotws 
eles Panclestes, trad . de Veylstek-c, tomo I, 
§ 76), em vez ela medida oi.Jjectiva (culpo. 
in-abstracto) . • 

Os codigos, que conhecemos, quasi todos 
adaptam aquclla distinccão e accei tam para 
determinação da culpa <~ medida subjectiva, 
fazendo o devedor responder apenas pela 
culpa denominada in- conct·eto, 

O Pr>ojecto, trat<tndo da gestão de nego-
cios, estatue (art. 1558) que « o gestor é 
obrigado applicar ao negocio sua ditigencia 
habitual » ; entretanto no deposito, seja ou 
não remunerado, exige do deposital'io todo 
« o cuidado e diligencia ue que é cap.tz)>, ex:-
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pre~são tomada do Cod. Portuguez (arts. 14:35 
e 1336). 

Ora, ê sabido que a responsabilidade do 
depositaria deve ser apreciada com menos 
rigor do que a do gestor de negocias e a do 
mandatario. Basta-nos invocar a. respeito a 
autoridade de Pothier (T1-aité du contmct de 
clepôt, n. 26) e de P. Pont, que affirma 
(Du depôt, n. 424):« Le dêpôt est precisoment 
l'un de ces contracts oú l'obligatwn dont il 
s'agit est moins étendue, en ce quelle se 
ro'ld~le non pas sur ce type du bon pere de 
fa.mille, qui est la rêgle commune ... mais 
sur les habitudes personnelles de celui á qui 
est impos é»-

Ninguem ha que não seja capaz de em-
pregar na guarda de alguma causa diligencia 
maior do qne a habitual, euida.dos mais 
minucio os_ Mas o proprio Direito Romano 
não exigh. taes cuidados, nem uma diligen-
cia excepcional : (Maynz, v. 2, p. 7, n. 5). 

E', portanto, inadmissível o novo criterio 
adoptarlo no projecto . São preferíveis as 
disposições dos codigos (Japon. art . 659; 
Allem. art . 690; Fr . , 1927; Ital. 18.{3) 

-que se satisfazem com O! cuidado' que o de-
positaria costuma ter na gu.trda das suas 
proprias causas, mandando quo haja mais 
rigor na apreciação da r usponsabilidade 
quando o mesmo deposito tiver sido feito no 
interesse delle, ou houver remuneração, ou 
finalmente se tiver estipulado que haverá 
responsabilirlade por qualquer culpa. 

De conformidade com o exposto, propomos 
as seguintes. 

EMENDAS : I Ao art. (1482 do pro-
jecto) accrescente-se : 

No deposito póde haver remuneração_ 
II. Art... O depositaria deve pre~tar 

na guarda e con~ervação da causa depo-
sitada o cuidado e ditigoncia que costuma 
empregar na guarda e conservação da 
suas, re tituin•lu-a quando for exigida 
polo depositante, com t odos os seus fru-
ctos e accrescidos. 

Si por qualquer motivo o depositante 
tiver sido privado da admini5tração dos 
seus bens, a re3tiituição da cou a depo-
sitada será feita a quem legalmente o 
representar. 

Art. 1486. Neste ultimo caso deverá 
o depositaria sob tal fundamento reque-
rer que seja recolhida a causa ao depo-
sito publico . 

Art. 1487. Poclenl tambem ?'equere?· 
deposito da cou ·a quando, não podendo 
conservai-a por qualquer motivo plau-
sível, e querendo re~titnil-tt, o deposi-
tante recusar recehel-a. 

I. O art. 1486 está redigido como se fosse 
alinea ou paragrapho do anterior ; e o 
que se lhe segue não diz quem «Poderá 
tambem requorer :., de modo que, tomado 
isoladamente,ftca sem sentido. Propomos quo 
sejam restabelecidas as seguintes disposições 
de projec to pr imitivo : 

Art. 1423. «No caso da ultima parte 
do artigo antecedente, o depositaria de-
verá participar sua suspeita áautoridade-
judiciaria, pedindo-lhe quo faça. re-
colher a causa ao Deposito Publico. » 

Art. 1424 . «O deposita. rio poderá 
tambem requerer o depo ito publico da 
causa quando não podendo conservai-a 
por qualquer motivo plausível, e tendo 
querido restituil-a ao depositante, alto 
se tiver recusado a recebei-&. ~ 

Art. 1488. O depositaria que por força. 
maior houver perdi<io a causa deposi-
tada e recebido a impo,·tancia do ?'espe-
ctivo seguro deverá. entregar esta ao c~e · 
positante e ceder-lhe as acçõas que no 
caso tiver contra o terceiro a. quem a 
perda fôr imputavel. 

O Projecto primitivo dispunha (art. 1425): 
«O cl.epositario, que por força maior 

houver perdido a causa depositada, e re-
cebido outra em seu Jogar deverei entre-
gar e ta ao depositante e ceder-lhe as 
ac;ções que no caso tiver contra o ter-
ceiro responsavel pela substitui,-ão da. 
primeira. » 

A restricção feita pela douta commi são 
rcvisol'a é a nosso ver injust ificaveL O 
objecto ou a importancia recebida pelo depo-
sitaria póde não ser proveniente r.e seguro, 
e razão não existe para em tal caso deixar 
do set' entl'egue ao depo i tan te. 

Supponha-se um deposi&o de animaes, ou 
de genero alimenticios, que o depositaria 
tenha 'ido obrigado a entt•egar em occasiã.o 
de guerra, ou um deposito de desinfecta.ntes 
feito om uma cidade , depois do invadida. 
por terrível epidemia aoodo sómente com 
grande demora poderiam chegar os necessa-
rios recursos e elemento:· de defesa sanita-
ria. Pelo f'lcto de não haver ~eguro, em tacs 
casos, segue-3c que não deve ser entregue ao 
deposit:10te o que for obtido em legar do de-
posito~ Ninguem o dü·á certamente . 

Convem restabelecer a disposição do Pro-
jacto primitivo, acima 'transcripta, que e tá 
de a.ccot•do com a doutrina (Pothier, n . 44) 
consagrada em diversos codigos (francez, 
art. 19~4 ; ital., arts. 1850 e outros) . 

Art. 1492. O depositaria não póde ser-
vir- e da causa delJositada sem per-
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missão expressa do depositante, sob pena 
de responder por perdas e · damnos e 
reputar"se mutuo o deposito si for de 
nheiro ou co usas fung·iveis. 

Art. 1497. O deposito de cous:1.s fun-
gíveis no qual se estipula que o deposi-
taria deve restituir cousas do mesmo 
genero, qualidade e quantL.ad~, regula-
se pelas disposições referentes ao mutuo. 

l-E' p.:ttente a contradicção que ha entre 
os dous artigos. A illustrad.a commi~são re-
visora, tendo admittido, contra. o projecto 
primitivo, o deposito de cousas fungiveis, 
julgou conveniente deixar fóra de duvida 
que pa1·a reputar-se tal o deposito das refe-
ridas causas é preciso êstJpular-se a suare-
atítnição em especie e nao por outras do 
mesmo genero, qualidadee quantidàde. 

Mas da leitura dos arts. 1492 e 1497 vê-se 
o seguinte : si no depos'.to de causas fun-
gíveis for estipulada a restituição de ou-
tras do mesmo genero, qualidade e quanti-
dade, ter-se-ha. mutuo e não deposito ; si tal 
modo de restituição não for permittido, exi-
gindo-se as mesmas couaas em especie, tam-
bem será o contracto reputado mutuo, desde 
qne o depositaria se l:irva das cousas depo-
sitadas. 

EMENDA-Supprimam·se as palaVL'as: «e 
·reputar-se mutuo o deposito, si for de di-
nheiro ou cousas fungíveis». 

Art. 1499. (1) E' deposito necessario: 
l-0 1·ealiza . ~o em cumprimento de 

obr•iga.ção legal. 
2-0 realizado e conseotido por occ::t-

sião de alguma calamidade como incen-
dio, inundação, naufragio, saque ou 
semelhante. · 

l-Julgamos necessaria a suppressão do 
n. 1, observada a modificação que propomos 
na observação sobre os arts. 1500 e 1501. 

E' verdade que a determinação legal ou o 
d~creto judicial que ordena o deposito (pre-
VISto no n. l) es~abelece a necessLade da 
sua rea.lização; mas isto não basta para que 
se o considere deposito necessario, que, s:l-
gundo a doutrina, corrente desde os roma-
no_s (Maynz, vol. 2, § 321, pag. 273; Po-
tluer-Contr. de Dépót, n. 75), tem como 
característico o imprevisto do acontecimento 
que o determina ou reclama, tornando-o ur-
gente sem lhe tirar por completo o caracter 
de volunta1·iedade. 

A necessidade é um elemento que se en-
contra em toél.a a especie de depos ito, até no 

(I) Reproducção do proj. C. Rodrigues, 
art. 1122. 

Vol. ri 

voluntario ; mas no de que nos occupamos 
ella tem uma 'feição especial: é resultante 
de um acontecimento imprevisto, a que or-
cUnariamente ae acha ligada. uma idéa de 
infelicidade ou desgraça. «La prima idéa que 
si presenta e que prevale, diz o profundo 
Borsari (§ 4017), é l'incontro fatalc di un 
pericolo impreveduto e terribile nel quale 
le cose nostre sarebbero senza riparo si non 
si travasse persona cui affidarle ... L'impre-
veduto é la condizione onde si qualifica 
questo depooito, ed equivale all'improviso.» 

Ora, o deposito judicial e o sequestro não · 
são determinados por acontecimento impre· 
visto nem teem por; objecto, como o depo-
sito necessario, cousas que o depositante 
precise pôr a salvo dos perigos e effeitos de 
acon·tecimentos de tal natureza. 

Além disso, não teem como condição indis-
pensavel a entrega real e efl'ectiva das cau-
sas depositadas, accrescendo que as sobre que 
elles recallem podem ser moveis ou im ... 
moveis. 

Outras differenças podiam ser menciona· 
das. Basta, porém, pat·a o fim que temos em 
vista, lembrar que o deposito judicial ou se-
que3tro não é contracto; e por isso mesmo 
não póde ser comprellendido na definição 
constante do art. 1482. 

2-E' conveniente modificar-se a redacção 
do n. 2, afim de s::~ dal' maior extensão ao 
deposito nelle definido. Dizendo-«por occa-
sião de algmm~ cala.mida.de»-o P1•ojecto, pa-
rece-nos, exclue os depositas que alguem 
p1•ecise fazer em virtude de algum aconteci-
mento imprevisto mas não funesto; de cir-
cumstancias inesperadas , embora não im-
portem de~graça ou infelicidade. 

Pont (n. 514) lembra o deposito feito por 
um cidadão que é obrigado a partir imme-
diatamente para um serviço urgente de 
grave interesse publico, ou por um embai-
xador que recebe ordem para incontinenti 
deixar o paiz perante o qual 'fôl'a acredi-
tado. 

De conformidade com o expenJido e com 
os codigos francez (art. 1969) e italiano 
(art. 18(31) apresent:tmos a seguinte 

EM8NDA (ao art. 1499). Art ... E' de-
posito necessario o que for reclamado 
em vidude da algum accidente como : 
incendio, inundação, naufl'agio, saque 
ou outro acontecimento imprevisto. 

Art. 1500. O deposito comp:·ehendido 
no n. 1 do artigo anteceJente será regu-
lu.do pelas disposi ções da respectiva lei 
e, no silencio ou deficiencia desta, pelas 
que regulam o deposito voluntario. 

Art. 1501. Estas disposições são tam-
bom a.pplic::tveis aos depositas compre-

28 
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hendiclds no n. 2 do mesmo artigo. Po-
dem, ent1·elan to, se1· provados por qual-
ClUel' meio de prova. 

l-Do modo po1· que está redigido o artigo 
1501 parece dever se entender que os depo-
sitas comprehendidos no n .. 2 d? ~rt . 1 50~ 
regulam-se tambem pelas d1spos1ço e~ da l~ t 
regulativa ao previsto no n. l, e, so no si-
lencio ou clefl.ciencü1 desta, pelas CJ.ue regu-
lam o deposito vbluntarib. 

Entretanto, não póde ter sido este o pen-
samento da douta corb.mis ;ão r evisora. 

Não é só isso. Depois ele dizer: Estas cUs-
posições são t ambem applicaveicl (redacção 
mais propria de um par,tgeapho ou altnea), 
accrescenta o artigo : «Podem, entretar~ .. to» ... , 
como si se tratàssa das disposições e nao dos 
depositas . 

,4o ar t. 1500 podia te1·-se acc1'escentado o 
seguinte : applicaveis tambem aos depos:tos 
comprehendidos no n. 2 do mesmo artigo , 
qtte podem, entretanto, se1· p1'ovaclos por qual-
que?· meio ele prova. . . . 

Julgamos, porém, prefeeivel supprlrnll' (tle 
accordo com o que propuzemos na apre-
ciação dos arts. 1499 e 1482) tudo 9 que 
se r eferir ao deposito comprehendido no 
n. 1, do qual se poderá t ratar no fim. da 
secção ou em secção nova, em um artigo 
unico, concebido mais ou menos nos segum-
tes termos: 

Art .. . O depostto ou sectuesteo reali-
zado em cumpeimento de obrigação 
legal sm·á regulado -pelas disposições de1 
respectiva lei e no silencio ou cliflciencia 
desta, pelas que regulam o contracto ele 
deposito. 

Será então supprimido todo o art . 1500, 
passando o art. 1501 cl, se: ridigido mais ou 
menod nestes termos : 

ArG ... As disposições que regulam o 
deposito voluntal'io são applicaveis ao 
neces~arlo que, entretanto, podeeá ser 
provado por qualquer me io de prova . 

Art. 1502 . Aos referidos depositas é 
equiparado o das bagagens dos viajan-
tes, hospedes ou freguezes nos hot eis, 
albergarias ou casas de pensão onde es-
tiverem seus donos. Os hoteleiros ou 
a.lberguistas são po1' ellas responsaveis 
como depositarias, e pelos furtos ou 
roubos com!nettidos pelas pessoas que 
empregarem ou admittirem nas suas 
casas, salvo provando que taes facto .1 
não podiam ter sido evitados (1). 

I - Devem-se prevenir as difficuldacles a 
que a expressão «aclmittirem» poderá d~r 
loo-n,r na prattca si <to depositante se nao 
po"'upar o o nus da prova da ad missKo, que 
será muito difficil na maioria elos casos. 

No final do artigo se diz: .« S<tlvo pro-
vando que hes facCo3 não podiam ter sido 
evitados »; mas evidentemente a prova de 
que os fur tos ou roubos não pocUam ser 
evitados só a precisam d.,r · os hoteleiros e 
albergueiros, em face do Projecto, sendo os 
ful'tos ou rJubos commettidos po1' pessoas 
que elles tivessem empregado ou admittidb 
nas suas casas. 

O cDdigo feancez (ar t . 1953) diz: «par les 
domest.iques et pi·eposés ... ou par eles étran-
gees állant et vanant dan~. l'hotelleri13- ~ , . , 

E os commentadores entendem que a dis-
posição é applicavel ainda quando se tl'atc 
de pessoas que entrem e saiam fuetivamente, 
(Aubry ei Rn,u tomo 4, p. 629 ; Pont-n. 537; 
Baudry-Lacàntinerie n. 1205 e autores por 
elle crtatlos). 

Não queremos tanto i'igor, sinão que se 
presumam aclmittidas, para o fim do artigo 
1502, as pessoas que entrem e saiam, salvo 
aos hoteleit·os e albergueir<os o direito e 
provarem o contrario. 

2-Além da substituição de «alberguistas», 
é conveniente a suppressão das palavras fl.-
n~es (salvo ... evitados) que serão incluídas 
ng artig0 seguinte, para o qual se devem 
r eservar todos os casos em que cessa a 
r~spoosabilidade dos hoteleiro3 e alberguei-
rqs, não só pelos furtos e roub_os, cc:mo tam-
bfjm por outros fac tos (deterwraçoes, etc. ) 
por que devam respondet• como depo,itarios. 

EMENDAS. Art... Aos referidos depo-
sitas é equiparado o das bagagens dos 
viajantes e hospedes ou fl•eguezes, nos 
hoteis, albergarias ou casas de pensão 
onde estiverem seu.> donos . Os hotelei-
ros ou albergueiros são por ellas re>pon-
saveis como depositar ia e pelos furtos 
ou 1;oubos commettillos, pelas p3Ssoas 
que empregarem ou acl.mittirem nas suas 
casas. 

§ ... Presumeni··Se adrnittidas nos ho-
teis, albergarias ou casas de pensão as 
pessoas que entr·am ou sahem, cumprind,o 
aos hoteleiros e albergueiros a prova 
em contrario. 

(l) Reproducção do art. 1125 do 
-C. Rodrigues. 

Art. 1503. Cessa taiubem a responsa-
bilidade dos hot eleiros ou alberguistas 
no caso do artigo anLecedente, occor- · 
rendo força maior, como sejam: esca-
lada ou assalto do extélrior para o in-
terior do edificio, roubo á mão armada 
ou facto semelhante. 

projecto l I-Por ter dito no ar'higo anterior : « oa 
Itoteleiros são responsaveis, salvo provan· 

·" 

.. 
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do ... », accrescentou o Peojecto (no presente 
ariig ) : «Cessa ta m bnm». 

Ainda que ou teo motivo nio lwli v esse 
pa·ra a silppt'83Slío do «t,tmbem», deveeiai11os 
peopol··a, á v is l;a da· eme:1da apresentada ao 
art.. 150.2 e das observaçõe3 sobro este feitas 

. (n , ~), ás quaes nos reportamos, 
Propomos as sClgLrillto:; emondas: 

Art .•. Cessa a responsabilidade dos 
ho~eleieos ou albergueiro.:J. no caso elo 
artigo an tecede nte : 

1", si provarem qrie os fu.ctos pl'ojn-
cliclaes aos hospsdes, viajantes ou :l're-
guezes nã.o podiam ter sido evltaclos ; 

2°, occorrendo forçu. maior, como se-
jam : escalatla ou a J.3aLo do exterior 
para, o i ntet'ior do eclilicto, roubo á mão 
armada ou fú.cto semelhante . 

Art . Í503 . O deposHario, seja volun-
ta.rio ou necessario o deposit-o, deixn,nclo 
de ros i.ituil-o quanclo l lw for exigido, 
além ela i nclemnização dos p!>Jjuizos, será 
compcllido a f<~z el-o com pena ele priscío 
nito excedente de um anno. 

l -Propomos a suppressão do presente ar-
t igo. A indemniza.ção dos prejuízos está pro-
v ista em outros artigos e a pena de prisão, 
de que sómeute se dá o. maximo, deve ser 
t'egulada pelo Codigo Penal. 

DO MANDATO 

Art. 1506 . Tom logar o mandato 
quando alguom confer·c a outrem po·· 
deres p;ua que em sou nome pratique 
um ou mais ados, 011 P.dministee um ou 
mais negocias. 

A proeueaç1o é o instrumento J.o man-
dato . 

lizar um 011 mais actos jurídico~ por conta, 
elo ma.mlao to. 

O ultimo dos auto1'cS citados faz, em seu re-
ccn te T1·atado, a se'guin :,o distincção: «A loca-
ção de se1•viçus tom por objecto f<tcto.3 de 
ordem material, que são teabalho.3; o mau-
d~tto te m por ol)jecto prOl)l'ÍO ac tos jueidicos 
a, rea liza].' por cont:J. r1o mandante . .. O 
obl'eiro ou o ompeegado traba lha por con 
t:1 o no interos;;e de outrem ; o manda-
tario age jul'idicament .) : faz contractos, pa-
gamentos, n egocíaçõe~ pelo mandante.» 

De acCOl'do com e~tes ensinamentos, o 
Proj ccto pt'im'tivo di?.üt: «Tem lagar o man-
da·to quando a1gttem iustit.ue outrem seu re-
pl'esentante, cvnferindo-llle poc1er:as paea que 
execute um acto ou uma serie de actos j11r 
ridlcos.» 

No mesmo sentr.:.o o Codigo Civil do Japão, 
art. 6·13. 

3-Deixanuo d.e parte a má collocação das 
palà.vras-« em seú nome»-, pensamos não 
se dever desprezar a c1·itica feita ao Codigo 
C i vil Francez (Mei'in-Repertoire.V. Mandato; 
Troplon.g,Du mandat, n. 8; Carpentier oi Fre-
rejouan-Repert. géneml alph.-Mandat, Dela-
mal'B et Lepoitvin, P. Pont- ./l!Ianclat, n u-
mero 1055). por dizer - em nome do man -
dante (po ur le maudant et eu son nom) . 

Tal critica, bem fundada, segundo o mos-
tra Boí·aat•l (§ 3361), é acceita por g1'ande 
numero de autoridades (Marghierl-Dir.Com. 
n. 1:367; Snpido- n. 244; Lyou-Caen et 
Renault - lllan, 11. 472 ; Boistel n. 511 ; 
Thaller- Tmité elem. n. 1114 ; Frtzier Her-
m:J n et Dcl.l'l'as, t. '1, p. 630, n. lO) e fo i to-
mada em cJ nsideração por muitos codigos 
(alL art . 662; fed. suisso 395; jap. 643 o 646; 
sax. 1304; i tal. n::n, o venez. ); accrescendo 
que ella faz dosappat·ecEn' uma cli.fferença 
üesudcos.>aria entro o mandato civil e a com-
missão mercantil, o que é convenienl.e para 
os fins da Llllificação elo direito privado. 

As pa.lavras- «era nome do nnndante » 
I- A difiniçã.o, con,Jtante deste art io·o - iudlc"m a necess ~dade da representação ; 

deve sor Cvrn:p lotêtda de acco~·do co1i:l a cl~.:; mas não é e.;ta. sinão a execução do mandato 
outros co digas (a ll-art . 762, fed, suisso Ci ue constitue o carac teristico essencial deste 
a.rt . 392 jap art . 643, ita1-art . 173, fr. contra.cto, cuja noção jurídica subsiste na 
art. 1~34). Nã.o b_ast::t. qLw os poderes sejam esphera elas relaçõês encre o mandante e o 
cb'nfendos, é Indtspensavbl, para que haja mandaliario, aluda qlle e~te tenha agiio em 
contracto :i acceitáçào expressa ou t .tcita seu proprlo nome. (Ver observações ao ar-
conforme o art. 15~9. t igo 1516 e Fl'eitas, Cons . nota ao art. 456 
. 2- O mandato figura elo contra.cto , cujos\ in fine · ) 
contornos aind:1, rtão foram encon trados, so·· EMIJ:NDA - Art .. . Tem. lagar o man-
gunclo . affirmam eminente J civilistas (ver cl<lto qLtétndo alguem acceita poderes que 
Borsar.1 § 386 1) .• . !em como ca.racter i:;tico llw são conferidos pa1·a p~'at icar um ou 
essencial, na opuuao de bom autores (Fuzier mais actos j Llrldicos pelo mandante . 
Herman ot Darras e outros por elles citados A procuração é o instmmento do 
no Code Civil Annoté. Pont-Do~ mandat, n. SLO mandato . 
Aub;·y et Rau, Droit Civil, vol , 4, § 410; Art. 1513. O mandatario nada pôde 
Mareei P laniol-1'-raitd, vol. 2 n. 2.232) o faze ,· contra on a lém elo mandato, sal v o 
facto de nello se obrigar o mandatario a, ren.- si o in·tere~ne do mandante o exigi e. 
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1. - Póde acontecer que, apezar de se 
não acharem mencionados certos poderes na 
procuração ou nas instrucções do mandcwte, 
seja o seu uso necessario para o fim cons-
tante do mandato, ou justificado qner pelas 
circumstancias do momento, quer por serem 
ditos poderes consequencias ou desenvolvi-
mento dos conferidos. 

Em taes casos, si o mandatario, não po· 
dendo executar o mandato littoralmente, ou 
não tendo os poderes de que precisa para 
canseguir o fim neile visado, vê se obrigado 
a tomar po1· si uma deliberação, visto não 
ser possível obter a tempo, sem perigo, as 
necessa1•ias instrucções, póde agir de con-
formidade com as circumstancias do mo-
mento, consu ltando a intenção manifestada 
no mand·ato ou o fi:m a quo eHe se propõe ; 

' em poucas palavras :pôde fazer aqilillo que 
deva acreditar seria permittido pelo man-
dante, si fos~e consultado. 

Não havendo certeza sobre qual a solução 
exigida pelo interesse deste, basta a presum-
pÇ<'i:o; desde que não seja possível ao man-
datario que precise agir promptamente, 
obter a devida informação; nada importau-
do que, depois de assim proceder em cir-
cumstancias que não foram p1·evistas, veri-
fique que seu acto não era exigido pelos in-
teresse~ do mandante, ou mesmo que os 
contrariou por motivos especiaes quo se não 
podiam prever. ... 

Depois de mostrar as condições ele um de-
vedor do mandante , que se propõe a, pagar 
50·0 1 o por saldo da divida, é o manda ta rio 
autorisado a receber 60 %, dando quitação. 
O mandante sabe que o clevedoe, apezar de 
não possuir fundos sufficientes nem a.o menos 
para pagar 20 %, tem um amigo ou parente 
que o auxilia, habilitando-o a pagar a to.los 
os credores mais de 50 °/o, afim de evitar 
um procedimento judjcial vexatorio e já. im· 
minente, ou qualquer outro desgosto, que fa-
talmente terá logar, si houver demora na 
quitação pretendida . Recebendo tal orderp, 
o mandatario, então sciente de que o deve-
dor não terá. mais o auxilio com que contava 
ou que vão se apresou ta r novos credores não 
e perados, emfim certo de que havenclo 
qualquer demora não mais recbrá os 50 °/0 
propostos, acceita-os e dá quitaçào. Tem 
boas razões para acreditar quo o mandante 
não procederia de outro modo si conhecesse 
a nova si tuaç·ão, as c i rcumstancias so brcvi n · 
das. Entretanto, na mesma cccasião em que 
assim p:·ocedia o mandatario, recusava-se o 
mandante a transferir o seu credito rece-
bendo 55 °/o . Do v e e cn tal caso o mandatario 
responder para com o mandante 1 Parece-
nos que não ; pois recebeu o mais que ora, 
possi vel recebor, afastando-se das ordens elo 

manclante por.que acreditava que- só assim 
lhe evitaria prejuízos . 

2 . - Os codigos allemão (665) e federal 
(395) permittem ao mandatario afastar-se 
das instrucções recebidas., desde que as cir-
cumstancias lhe não permittam obter aviso 
do mandante e o autorisem a crer que e3te 
<~.pprovaria a modificação, si conhecesse o es- · 
tado das cousas ; e o cocl igo japonez manda 
que o mandatario (art. 6j4) se conforme 
c::>m o fim visado no contracto. 

De accordo som os citados codigos, poder-
se-hia modificar o art. 1513 do Projecto, que 
aliás devia estar figurando na secção 2a 
(obrigações do mandn,tarie). E', porém, pre-
ferí vel supprimil-o, modificando o pondo em 
seu logar o disposto no art. 1521. 

Art. 1516. Si o mandata.rio agir aro 
seu pl·oprio -:nome, não terá. o mandante 
a.cção contra os que com elle contracta-
rem, rtem estes conBra o mandante, 

Em tal caso o manda;k'l.rio fica obri-
gado directamente para com a pessoa 
com quem contractou, como si o negocio 
fôra smL 

l . -E' outra disposição que devia figurar 
na secção destinada ás obrigações do rnandé\-
tario. · 

2-No mandato distinguem-se duas ordens 
de relações jurídicas : uma entre o man-
danlte e o mandatario, outra entre estes e os 
terneiros. 

O desa.pparenimento de qualquer della.s 
não importa o insubsistencia. do mandado. 
Assfm, póde não haver relações obrigacionaes 
entre o ·mandanto e o mandatario menor 
(no caso do a.rt. 1514), permanenendo as 
obrtgações do dito mandande para com os 
ter0eiros ; do mesmo modo póde deixar de 
exi~tir o mandato quanto a estes, subsistindo 
na espheea das relações entre o mandantf e 
o n~amlatario- o que acontece quando este 

I • age em seu proprw nome. 
A disposição do art. 1516 está de accordo 

cor11 estes princípios ; mas parece que o clis-
posfo no art. 1506 a exclue, po e contraria 
<J.O qriterio da representação . E' reproducção 
do \1rt. 1071 uo Projecto do Dr . Coelhb Ro· 
drigues, por quem fb i copiada do codigo ita-
Hai\o, que, como já notá.mos (ao art . 1506) , 
supprimiu, na definição do mandato, as pala-
vras do codigo franQeZ - em nome do num-
dante - por isso que « importavam o nE'ces-
sario e:tfe ito de representação ». 

No codigo italiano não ha antinomia entre 
os arts . 1737 e 1744; mas no Projecto se 
notq. visível contradicção entre os artigo 
1506 e 1516 ; pois o primeiro só aclmitte 
ma~tdato qtmudo o mandata··io age em nome 
do mandante, ao passo que o outl'o trcth de 
casqs em que o maadatario age em seLL 
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proprio nome, sem por isso deixar de haver 
mandato. 

Sendo IlJ.Orlificado o art. 1506, como pro-
puzemos, eleve ser manticlo o que ora analy-
samos, mas 6 conveniente collocal-o na 
secção 2• (obrigações de mandatario), depois 
do art. 15?6. 

persuasão de cumprir um dever 1 Parece 
que não. 

2 - As palavras ~ nos termos. . . quo lhe 
foi conferido», copiaclas do Cod. Portuguez 
(art. 1335 ), tornam ainda mais inMceitavel 
a disposição. Muita3 vezes, além dos poderes 
iodispensaveis para o fim do mandato, outros 
&'lo conferidos, por mé~a precaução, para no 
caso de se tornaram precisos, em virtude de 
circumstancins especiaes, não haver oeces-

Art. 1517. o mandatario é olJrigado sidade de instrucções do mandante ou nova 
a cumprir o mandato nos termos e pelo procuração. - tempo que lhr foi confeeido, o responde 3 - O artigo de que nos occupamos e o 
pelo damno que causar ao mandante em art. 1519, § to, devem ser haPmonizados. 
consequencia de omissão, negligancüt, Aquelle diz quo o mandatario responde pelos 
culp:t ou excesso ele mandato . damnos quo causar ao mandante «em canse-

Art. 1510. O mandatario responde quencia de omissão, negligencia, culpa ou 
pelos p1•ejuizos acontecidos ao mandante excesso de mandado>>, ao passo que este, 
por ter encarregado a outl'em o cumpri- tratando dos damnos causados pelo substitub 
mento de mandato som ostar p;:wa isso menciona ap;mas os occorridos por acto ou 
autorizado. negligencia, deixando á margem os prove-

§ 1 o Q11anclo no instrument::> houver uientes de omissão, culpa ou excesso de 
poderes p:;,ra sub1tabelecer, só serão mandato. 
impLltav eis .ao manJ:ltario o:o dam nos Não comprehendemos essa differ.:mça; p:Jis 
occo ~'ridos por acto ou negligoocüL do todo.> os damnos possíveis em relação ao 
substituto si este for notoriamente inl1a- maoclatario, podem ser causados por aquclle 
bil ou ,insolvavel. a quem elle delegar os poderes do mandato. 

§ 2° O substituto 'tem ·para com o E si o substituto, notor iamente inhabil e 
mancbnte os mesmos dieeitos o obriga- in sol vavel, caus:tl', em consequencia de omi3-
çõ3s c1ue o mandatario. são, culpa ou exce ,so do mandato algum 

r_ Da mola por que está redig ido 0 damoo ao m:mdaate, quem responde para 
art. 1517, conclue-se que o mandata.rlo re- com este? Certo que <2 mandatario. 
sponde por todo o damuo resultante de omis- Porque então dispor o Projecto, depois uo 
s.io, ainda que não tenha havido cu lp:1. Dai- est:1tuido no at't. 1.5!7, que« só serão impu-
xasse, embora, de agi e por esGJ.r c ::mven~ido hveis ao mandatario os damnos occonldos 
de que assim consulta H o inteeesse do man- p:n· act:J ou negligencia do substituto si este _ 
danto, respoude p u·a com este, não obstante for notoriamente iuhabil ou in.;@[ vaveh> ?' 
tra,tar··SO de damnos occoe;' illm sem culpa. 4- O aet.. 1519, peovendo o caso de ter 

E' imLtlmi~s i vel. o mamhtario devo até o mo,ndatal'ÍO encarregarlo a out'l'Ctn o cnm-·· 
dcixae do exocutéLP 0 mv.ndJ.to si ao seu primento do mandáto som os·tar pam isso 

autoeizado, esta tu e, no § 2, quo «o sn bsti tu to 
c)nllecimeJYto chegar alguma cit'Cllffi'ltamcii-1. tom para com 0 mandante os meJmos direi-
qne o rnaud<mte ignore 0 que prov<welm}nte tos e obrigações quo o mandatario ». Parece 
o .levaria a revogar os po let•es c:mfer idos · q uc o ~ubstituto de que se trat.a é o tomado 

Supponha-se que, voriô.cando-se alg·um dos pol' mandatado que não esteja para is3o 
casos generalizv.dos pGt' Pothiee (R. 45) e autoriz:.tclo. Mas a ausencia d: autorização 
P. Pout. (n. 977), o mandatal'io deixe de pôde existircJm ou sem prohibição de serem 
agir acreditando com bom fuu :l.ameotos que os p.oderes do mandato exercidos por qualquer 
o mandante revogaria o mandato si conlte- outro que não o mandatario; e o estatuído 
cesse a no va situação. no § só d·eve applicar-se na segunda hypo-

Na impo~sibilidade de obter informí1ções, these. não obstante a opiuião do PotJJieJ', 
outra cousa não lhe era licito fazer; entee- ger:almentc segnida (contra P. Pont. JJS. 1016 
tanto, ape~al' de see provcwel que ao ri1.1n- a 1018) ; não pôde comprehcndot• substitul;o 
dante, :t1ão mais conviria a OoKecuçãe> do quo não tenba sido tomado, ap2zar dcL prohi-
mandato, a verdade, que mais taetle se ver i- IJição do lll!LOdautw(ver P. Pont. n. 10:3, 
fica, é que elle não o teria revogado ain.lla Chieoni-colpa conta, n. 194 o 195). 
que soubes>e ela circum,staocia sobrevinda, De accordo com as observações feitas, e no 
tendo paea assim proceder l' ctzõe,>_ especíaes, · intuito de rnantBl' unit'oi'lll iclade entre os 
·qL1é o martdata,rio ignorava; Será e;-;;te; em âí•ts . 1517; 1519, § i 0 , 1528, 15)58 o erfi~n~ 
tal ca~o. i'é$pOJ;iS<ível pam êoü1 o matida'rüe; das â:p <itt. i55i; f>l'()f!Olrids as ~eguintes 
rtão obstante ter procedidô' de boa fé, im emendas; pt•ocuearido apt;ovéi~~Ü' as p.i lavras 
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empregadas pela douta commissãó revi-
sora: 

Art . .. O m1.ndatario é obrigado a ap·· 
plic:tr_na e:wcução do mandat? sua di-
ligencra h01lntml o a mdommzar qunJ-
quer prejuízo causado por culp :t sua 
Oll daquelle a quem substabelecer, sem 
autorização , poderes que dev1a mrercer 
pessoalmente. - . . _ 
§ .. ·.Si , não obsbnto prohth:ç:w d_o 

mandante, o manclatario se fizer substi-
tuir na execução do mandato, respon-
derá para com aquelle por_ qnaesquer 
prejuízos causados pelo substltu~1vo , em·· 
bora provenientes de caso fortmto, s:tl v o 
provando que o caso ter i_a sobrevindo 
mesmo si não ti v esse h a v1do o substa-· 
belecimonto . 
· § . . . Havendo podeees para substabe-

lecer, só serão imputaveis ao lVI'l.nda-
tario os d'tmnos c:msados :por ctllpa do 
substituto si este fOI' notoriamente in-
habil ou insolvavol. 

Art . .. A responsabil idade do manda-
tario no mandato remun()rado deve ser 
apreciada com mais rigor do que no 
mandato gratuito. 

Art. 1521. O mandahrlo que de 
boa fé executar mandato nullo ou exce-
der os poclcres do mandato nullo, con-
siderado gestor de negoCias, a.té que seus 
actos soj 1m ratificados pelo manclan ·~e , 
e SOl'á r ospomavel pot' pol'da~. o uamnos 
que c·msar t tt n ~o ao cond iltum·te como 
<W terccieo com quem h~Ja contractaclo. 

1-0::; tet'mos em que o3ti redi{ida 
a U.isposição autorizam .a suppoe-se 9-ue . o 
mand;ttm·io qualquer que sej't o mot1vo da 
nullüladc 'cto mandato, set'[t considerado 
gestor de nogoc"ios cmr]na.nt.o os sot~~- act_:JS 
não fo1·em ratiticttdos, c que a ra.l1hcaçao 
é sempre f,tcnltacla ;qua.ndo u. venlade é que, 
sendo n11llo o mandato, os actos prv.tJCtt :.os 
em vlrtude clelle nio pudcm , algumas vc-
zes,ser ratificados pelo mandante (al'Ls . 151?, 
a1'g. do art. 151<1; Pont, ns .. 1071 o 10,_2 
e autores e obeas p )1' elle citados, e ma t~ 
Dc1amere et Lep. - Droit. Com . v o 1. 2, 
m . 126 e 127) . 

A donta, commissão ampliou o disposto 
no al't . 1542 do Projecto primiti1ro, in-
c1uind.o no actna.l at'C._ 1521 a expressão 
«executar mandato nullo»; mais nos artigos 
1525 e 15'26 deixou de inclu il-a, preve ndo 
apenas, como a.quolle Pl'ojecto, os actos 
exorbitantes do mand~to-

2-Anttlysctnclo o citatio ar L J521, po-
dem-se figurar as seguintes hyJ;)otlleses: a) 
Os actos praticados na execuçao do man-

dato nullo ou com excesso de poderes não 
foram ratificados pelo mi1nclante; b) O ter-
ceiro, com quem o mandat<1rio c.ontraetou, 
io·nora;va a nulli .acle do mandato · ou a falta 
dos poderes usados; c)_ o mandante _rat ificou 
os actos do mandatarw; d) O terceiro t mha 
scienc"ia da nullicladc ou da falta de pode-
res . Vejamos as duas pr imeit·as hypothe-
ses. 

Diz o artigo: «0 manJ.atario que do boa 
fé executar o mandato, nullo ou exceder os 
poderes do mandato será. . . e será respon-
s:wel por perdas e damnos que _cansar tanto 
ao constituinte como ao torceuo com quem· 
haj ~t conteactad.o .» A nu lli dacle do man-
clato ou o excesso de podez'es não é rnzão 
para que o manclataeio, não obstaute tot' 
ao·iclo de boa fé, re ::poncla por perdas e dam-
n~s. Acci·osce que, em face do artigJ, quer 
trat.:1ndo-sc de mandato nullo, quer do ex-
cesso ele poderes , o m1ndatario ó roputaclú 
gestor de negocias até que os seus actos _se-
jam r actificJ.clos, e assim ]~erde toda a uu-
portancüt para a aprecia_2rw. da sua _respon·· 
sabilidade o facto ele lhe nao terem s1do con-· 
feridos os poderes clJ que usou. . 

Qctanto aos terceii'Os, bastará o estatmclo 
nos ci tados arts. 1525 e 1526 desde que, 
harmonizando o art. l 321 com elles e com 
os pl'incipios geeaes regulado~es dos C.Jll·· 
tractos, supprima-se a expressao: «exectréar 
n1anclato nu !lo.» - _ 

I 3 o 4-Na terceira hypotheõe applicar -se-
hã.o as disp :Jsiçõos constotntos dos arts. 1527 
e 1565 -1·atilwbitio mandato ceqttlparatw·; e 
na ult ima, o terceiro com quem o mancl::t.-
tario conttactal' nc.nhmua acção terá contJ':l. 
este (aet. 1 5·~6), poe iS>? 9.uo a. pr·omessa 
de ratificação 6 inadmts~ll'e l no caso do 
a et. J5 ·! t. 

Propomos a sJguinte emenda, que _pas -
sal'cí '" occupat· o logar do art. 1513 (cllspo-
siçõcs gcraes): 

O mancbtario quo exceder os 11oclores 
do rnandctto ser[t considm'ado gestor clJ 
negocias, at6 quo seus actos sejam rat i-
ficados pelo manclanta. 

Aet . 1522. O mandatario não pódo 
compensar os prejuü"os. a que deu mtqsa 
com os proveitos que, por outro lad~,· 
tenln. uil ig,:nciado para. SO Ll ClJNStl· 
t uinte. 

I-A disposição pôde dar lagar a d~vlclas, 
tanto méÜS que sobre <\ compensaçao, do 
que clla se occupa, não h a accordo entrJ 
os autores. ([<'uzicr-Hormano eL Darras, ]:l-
66 i, n. 52, autores por e llu ci~ados, o m<J;tS 
Qhironi-Colpa cont., p. 305, n. 3) . Para 
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verificar-se que ha razão para. • duvicla, não 
obstante as palavras -«por outro lado» -
"Qastn.ler-se o que diz Pont.,n.999. 

Propomos .que, de conformidade com o 
disposw no art. 1604, supprimam-se as 
palavras «por outro lado», substituindo-as do 
seguinte modo (de accordo com a emenda ao 
art. 1506): 

em outro acto 

Art.. 1523. Pelas sommas que de· 

qualquer outro motivo não convier ao man-
daürio, apezar do direito de retenção, 
adcttntar a importancia das de.,;pozas necos-
sarias para a completá execuç(w do madato, 
será responsavel, no caso de não llle ·terem 
sido forn ecidas as quantias indispensaveis ~ 

Julgamos conveniente seguir o exemplo 
uos Codigos Allemão (660), Japonez (649), que 
além de obrign.r o mandante a pagar as des-
p elzas feitn.s pelo rnand<ttario, estatuem quo, 
]:>cdi ndo este, lhe acloante aquelle a impor-
tancie. precisa para <1S despezas nccessarias. 

vimn ser entregue.> ao mandaUüe, mas Propomos, portanto: 
que empr~gou em ~eu proveito eleve o a) Que se tl'ansportc p<u·a as disposições 
mandv.tétno pagar JUros desde o momento , ge1·aes a pal'te do art. 1527 relativa á rati-
em que as empregou. ficação, que pocLer(~ ser redigida nos seguin-

-Para que ét disposição comprchonda o tc.3 têrmos : 
~aso co~s~~ntc da emcnd·a ao art·: 1527, deve Artlgo . o m<:tndantc póde ratificar ou 
ser ~lter a~a. ~e ~ccordo ~o~ o art. 1 ~40 do impugnar os actos realizados sem os 
Cod1go Portu,uez ou do .,eomntc modo: neccssarios poderes. 

Art ... Pelas sommas que dev1a en·· A rai;ificação devo ser ex;pressa ou 
tregar ao mandant.J ou recebeu para resultar do acto ·inequívoco, e tem e:ITeito 
despczas, mas quo empregou em pro ·· retroactivo: 
ycit~ p~·oprio, deve o mandatari~ pagm· b) Que ao restante do art. (depois de 
Juros dusde o momenf,o em que as em- « conroriclo » seaccrescente:-c adeantar 
pregou. a importancia das despezas neces-

Art. 1524. 
1 - sarias p:tro. <1 execttção do mandato, 

quando o mandat<:trio a pedir (ver emen-
Em vez de - «funcçõos» - diga-se -

actos. 

Arts. 15Q7 a. 1533. (Obrigações do man-
dante.) 

1-0 priluoiro dos artigos dispõe: «0 man-
dante é obri gado ... e pódo ratificar ou im-
pngnar· as q11e o excederem. A rn.tificn.çã.o 
eleve ser expressa ou rosnltar d J acto i.n-
eq.uivoco, e tem effelto re!.roactivo.» 

Nota1uos nesta disposir)1o o mesmo defeito 
do art. 1032 do Projocto O. Rodl'igum, r1nc 
lhe serviu de fonte: inclu o entt·e <1S obriga-
ções do mandante tt faculchtde que tem este 
do 1·atificar ou impugnai" as obrigação:> con-
trabi.rlas pelo mani.ltLÜU'io fóra clo i:l limiteB 
do manda to, bom como.a fÓ!'ma e os eifcitos 
da ratificação . 

2-EIYtre as obdgn.ções do mandante não 
foi mencionada a de fornecer ao 111n.ndéttario 
as quanti<:ts de que este preci~tw pa;ra des-
pezas imprescindivei::;. O art. 1528 diz que 
o mandante de-ve pagar as clespezas feitas, 
accrescentando o art. 1529 que as sommas 
adeantadas pelo mandata1·io pm·a exec1tção 
do métndato vencem juros; finalmente o 
art. 1533 dá ao mandatario o direito de 
retenção sobre o objecto do mn.ndato <:tté .- er 
embolsado elo qtte clespendeu. Mas si por ter 
sobrevindo mmlança importante naB condi-
ções ele solvctbilldade do mn.mhtnte, ou por 

da ao art. 1523). 

Art> . 1534--1539 : 
l. - Determinando no ttri. 1534 os ca!Jos 

de extincção elo manda·to ordinario c no 
art. 1550 os de extincção do mandato judi-
c ial, o projccto, depois de cstn.tuit·: « O mttn-
d<.tto (~w/;a ... 2, polêt 1'emmc-'a ... 3, pelét 
morle .. . »dispõe (<nt. 1550) : « cessu o man-
üato judicial: 1, po!o (ctUec-imento ... 2, pel;t 
desistencia ... » Não procurou harmonizar n.s 
disposição~ par<ülola~ ; ao contrario, no artigo 
1550, c1ue t·cprodoz (nos me~mos termos) o.> 
nu meros 1 e ;; do aet . 706 elo l'eg. 737, . do 
1850, a. unica. modHicctção fcit<:t c l!lsis Le em 
ter vassa.clo para o n. 1 o CêtSO de fali ecirnen to 
qu e, no c i ti'tdo regulamento, ílgura ern 3° 
logal', onüo o convinha conservar ( emvre-
gv.nLlo-sc en !;ão a pala. vra morte), ele accordo 
com a enumeração feita. no art. 1534. 
Além uisso, o conft·onto uos clou.J artigo> faz 
suppor CJ.LW no:> Otttros ca~os previstos no 
primeiro tlclles o mandn.to, de quo se occupa 
a secção V, não cessa. 

Convem modificar o art. 1534 ele modo 
que possa ser applicado ao m<:tndato judicial 
(desprezaLlas as palavras que no art. 1550 
indicam meras formalidades peocessuacs). 

2. -A mesma. razão justificativa da exco-
pção estabe lecida no <trt. 1539 para o caso 
de morte elo mand<wto, existo nos ct~sos de 
iutonllcção ou rnttdança de es~ado. 
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Deve-se, portanto, generalizar a Jisposi- Exªminando-se com attenção tal figuTa de 
ção afim de ~erem comprehendid:ts todas as contPacto, verifica-se que elle tem por 
hypothescs em que a extincção do mandato objccto uma prestação de serviços, appare-
tiver lagar em virtude de uma causa s:>bre- cendo o mandõtto apenas como meio, embora 
vinda na pessoa do mandant.e (Pont, n. 1156). indispensavel, para quo os serviços possam 

3.-Seguindo-se o exemplo dos cod. fr. ser prestados. 
(art. ) e Hal. (1745), eleve-se transpor-· · E' um contracto sui qeneris, bifronte. Dis· 
tar para a sGcção tr o disp:>sto no citado tingue-se da locação de serviços, já porque 
art . l53g, que encerra uma obrigaçio do ,não tem como obiecto trabalho ou serviço:-: 
mandatario. J materiaes, sinão, ao monos em regra, a,ctos 

EMENDAS -Propomos as seguintes , do j ttrl .ico , já porque o.; serviços que lhe ser--
conformidade com o expandido e com os vem de objecto só podem ser prestados 
coels. fed. (4.02), j <tp. (651) e all. (671): . mediante mandato; o distingue-se deste 

Art: Cessa o mandato: contracto: a) porque os poderes confuridos 
[o, pela revogação o:1 pela renuncia; e acce~tm só podem ser ~xercidos pot• um 
2o pela morte ou interdicção de uma profissw_nal, sendo o propno mandante, em 

das 'partos ; -reg ;-a, tncapaz para os desen~pe?har; b) 
3o, pela insolvencia ou mudança ele porque apresenta-se_ como meiO wdBpen-

estado que torne inhabil: 0 mandante savel para a execuçao de ?utro contl'acto 
para con rerir os poderes e o mandatario ql~e sempre faz suppor. e _cuJa fil!ura preclo--
para exeecol-os ; mwa; c) porque n~o . pode, deiXn; do S!:J[' 

4°, psla terminação do prn.zo, ou con- expresso, ex1gu1d~-so sempte a pro~uraçao 
clu.;Ko do noo·ocio· que lhe serve de mstrumento _e a CUJO htclo 

Paragraplfo unÍoo. Quanto ao negocio encontr<::_-se um con_tracLo (e.:crtpto ou verbal) 
já começado, observar-so-ha, no J casos de locaç:ao ele serviços · 
do n. 3, o disposto no artigo ... (actual E' des.necessario mostrar que das dilfe-
15:39) ; renças salientctdas, outl'as ücconem natural-

mente. 

Art. 1538 : 
As palav1·as- « O mandatario póele renun-

ciar o mandato » são uma r up3tição desne-
ccssaria do estatnido no art. 1534. E' melllor 
dizee-se:-« A renuncia do mandato deve 
SOl' commnnicada ao mandante que, si foe 
prQjudicado pela inopportunidado della oct 
pela falta ... » ( o mais como está no artigo). 

MANDATO .lUDICIAT, 

Pon G ( ns . 891 o 892 ), depois de dis-· 
tinguie o matlll.ato convencional do legal ou 
j ~1dicia l, e o mandato ad negolia do man-
dato ad litem, diz quanto a este (que o pro- . 

Jus.tificada assim ligeiramente a opinião 
q ·1e manifestamos no começo do presente 
trabalho, passamos á. apreciação dos artigos 
1~43 a 1552. 

Julgamos prudente não apresentar emendas 
con~ignando as idéas aqu i. timidamente emit-
Ci~as, o que f'a,remos depois, si os d-outos 
cqllegas de Commissão o julgarem conve-
niente. Convem, entretanto, oh ervae des(le 
jü, q11e as rcfol'idas idéas exigem uma l'tl-
:-:tricç:ão, qmtn to ao mandato j LJdicial, no§ 2" 
do art. 1535. 

jecto, de accordo com o cod. port., deno- Art. 1548. Depois quo o advogaclo 
mina mandato judicial): « Les régles qui lni tiver accoitado o patrocinio da causa 
su i1t propres appartienent à la lll'océ- não poderá <.lelle excLISal'-se, s<J. lvo motivo 
dure ... » justo declarado por atfirmação solenne 

Segundo, pois, a opinião !l o Pont, que é e intimada a parte ou seu procuradoe 
a g_erc1.lroente segttidtt, as regeas elo mandato para nomear outro atlvogado até a pri-
Ol'dinal'io applicanHle ao mamlato ad lite1n meil'a audiencia, pena o.e respond.e~· 
(o1t jndici<tl, conforme a tcchnologia ad- pelo.1 prejuízos rosultan ·~es. 
optada e:rtec nó>). cuja::; regra~ o>peciaos pe-··· 
terrcem ao clorninio da legislação processual. Copia.nJu o disposf;o no a.rt. 709 do reg. , 
Pensamos divm·,:;amente . No mandato, de n. 7.37, de 1850, acommissãorevisora deixou 
que ora nos occupamos, ha alguma c ousa tL tnargem o art. 705 do ciL. regulamento, . 
do peculiar que eleve ser regtllada n:t 88_ rest ringindo, assim, aos advogados uma dis-
pllee,L das leis substa lltivas . Impeessiona .P.qs ição que não pódo <.loixar de ser igual-
de.>dé 1 •go ser 0 mandatarlo pessoa que · m~ntc aplJlicavel aos proclll·aclores. 
recebe podere.> em virtude do umct pt'O·· E' verdade qüe o e.3 htuido no al't. 705 só 
fissão. fiQa heiii nu1tHL lei peocos.3ual (do me.; mo 
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modo qne a disposição ora analysadal, mas 
não seria difficil modificar-lhe a redacçao (l). 

O Cod. Port., arl;, 162, dispõe: «0 p't·o-
cumclor ou advogado que tiver justo. imp~
dimento para continuar na procnrador1a, nao 

·poderá abandonai-a sem sub:~abelecer .a 
procnração, tendo poderes pa1:a l S>O, on avi-
sar em tempo o seu const1tu1ntc para c1ue 

·nomeie outro; n..liás responderá por pordn.::; e 
damnos.» 

No caso de não se julgar preferível a sup-
pressão do arLigo, deve-se redigil-o como o 
art. 1362 do Cod. Port., ou modificai-o do 
seguinte modo: 

Art. Depoi.· que o advogado on o 
procnrador t iver acceitado o patrocínio 
da causa não poderá delle excusar-se, 
salvo motivo justo, avisan .~o em tempo 
o constituinte para q11e nomeie outro, 
sob pena de responder pelos pl'ej ,tizos 
res ul tan tes. 

Arts 1549 ét 1551. Propomos a suppressão 
destes artigos, dizendo-se, em s ttbst i tui ~·ão do 
segundo delles: 

Art. Ce~ •a o mandato jndicial nos 
mesmos cn.sos do n.rt. (1534) o no que 
se p1·evê no n.rtigo antecedente. 

. Art. 1552 . Este n.rtigo, depoi~ de dizer: 
.:Os advogn.dos e procuradores estão s:1jcitos 
·ás disposições do. regulamento::; j11diciaes e 
ás penas di sciplinn.res nelles estabelecidas», 
accrescenta : «Além disto e sob as mesmas 
penn.R, é-lhos terminantemente p1·ohilJiclo : 1° , 
tendo acceitado mn.ndato de uma das partes 
procurar ou advogn.r pela outra na mesma 
causa ou dn.r-lhes conselhos ou instrucções, 
ainda que deixem a anterior procrn·ação ; 2•, 
revelar á parte contraria os segredos do seu 
constituinte ou subministrar-lhe documento.; 
ou quaesquer esclarecimentos; 3•, reter, sob 
c1ualquer pretexto autos em seu poder, findo 
o termo legal ou assignado, pelo qual os 
recebeu com vista ou em confiança_.» 

Deve-se supprimir tudo o que se segue á 
primeira parte do artigo, . desde-«Além», 
po1· conter apenas disposições de direito 
:penal. 

(1) Em nota ao cit. · artigo diz Orlando: 
((E' livre ao procurador não acceitar a pro-
cm•a<;ão ; mas depois de acceita, deve des-
empenha l-a diligentemente e responder por 
toP,a a culpn.». E cita a ÇJ?·clen.. do li v. l , tit. 
48, § 8, a mesma que serve de fonte ao 
art. 709 copiado pela commissão. 

Vol. II 

GESTÃO DE NEGOCIOS 

Art. 1553. 
l-0 projecto primitivo dispnnhn.:«Aquelle 

que, sem tee procuração, enca1·regar-sc de 
tratar de negocio alheio, deve dirigil-o se-
gnndo os interesses c a vontade presmnidn. 
do dono do negocio (n.rt . 1470)». 

E' qua,~i litteralmento o disposto no Cod. 
Federal Suisso-art. 469. 

A commi~são revisorn., alterando a dispo-
sição, de conformidade com o art. 1723 do 
Cod. Portuguez, suppr imiu a exprossão-
«Aquelle que», empregada neste e no pro-
jacto pl'imitivo. Substituindo-a pela expres-
são «0 qne». E, em vez de «com quem con-
tractar em nome delle», como está no Cod. 
Port., preferiu dizer-«com quem em nome 
delle contractar .» 

Ambas as modificações são más. O- quem 
em fica atilda peior por vir pouco depoi~ de 
tambem f que se não vê no c ~t. art. 17!?3). 

2-Não nos parece bom o accrescimo (ti-
rado do Cod. POl·t.)-«com quem em nome 
clelle contractar». 

SuprJonha-se a verificação de alguns dos 
casos p1•evistos por diverso::; codigos (Ali., 
a1·t . 586) e autores (Pothie.r-2•, 3• e 4• casos, 
á pags . 243 e segs.) de erro sobre a pessoa do 
dono do negocio, tendo o gestor, por exemplo, 
agido em nome.de Pedro supponclo ser deste 
um negocio que é de Paulo . Não havendo a 
restricção fei ta no projecto, applicar·se-hão 
o:; princípios geraes, do acc01·do com a dou-
tl'il'la e os codigos que prcveem a hypotheso ; 
mn.s estando expressamente consignada ares-
tricção, poderá haver duvida. 
. Accresce que.o.gestor, do mesmo modo que 
o mandatario, poderia algnmtts. vezes agir 
no seu proprio nome (obs . ao aet. 1506) c 
não ha razão para deixar do responder para 
com as pessoas com quem assim tratar . 
(Ver art. 1516). 

Emendas -Diga-se : - «Aquelle que» 
em vez de-«0 que», e supprima-se «em 
nome delle». 

Art. 1554. Si a gestão for iniciada 
contra a vontade manifesta ou presu-
mida do dono do negocio, responde o 
gestor até pelo caso fol'tuito, excepto si 
provar que o caso teria sobrevindo em-
bora não houvesse gestão; ou que esta 
approveitou ao dono do negocio, ou foi 
por elle approvada. 

Provando o gestor que a gestão appro-
veitou ao dono do negocio, fica isento de 
responder pelos pt'ejuizos resultantes do caso 
fortuito, embora h<J,ja prova. de que esto 
não sobreveria si não houvesse a gestão. 

E' indefensivel a doutrinn. consagrada. 
w 
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rorrvi-se suspeito, culpado, quem se in- ·prü· as obrigações contrahidas em seu 
tromette ein negocio de outt·em contm a nome e indemnizar o gestor das despe-
vontade do dono. O ter havido na g-rstão zas necessaria ou uteis .. . » accrescen ta o 
afgum proveito não é bastante para que Projecto : 
se devam pàr á margem a culpa com que <<- A ttti lidade ou rwces3idade da despeza é 
a mesma gestão foi empreltendida ~ o aprecüido\ segundo as circumstancias do mo-
facto de occorrerem, durante ella,_ preJut-' monto em que for feita e na:u segundo o re-
zas resultantes de um caso que_ nao sobre- su ltado ubtido. » 
veria si o gestor não a tivesse emprehen- E' sabido que a utilidade effectiva exigida. 
dldo. Não existissem taes prejuizos, e maior quando se trata da ve1·sio in rem, não é _es-
scria ó proveito. sencial no in3tituto da gestão de negocws, 

Tratando da gestão ordinaria- empra- em que bastà a utililai e objectivamente con-
hendiua de accordo com a vontade presumida siderada a boa administração,que nem sem-
elo interessado e fundada na tttilidade ( Chi- pre suppõe resultado prove~ toso ( Chironi _-
roni - Golpa Gont. n . 121 . Mazzom - Golpa contr. n. 121 ; Borsart - § 3004 ; Dtg.. 
Inst. - vol. IV, 155, o Projecto estatue no L. 3, tit. 5. Fr. lO). . _ 
art. 1560 «que o gestvr responde mesmo Disso nã.o se seO'ue que na apre01aça,o da 
pelo caso fortuito, quando ~zer operações utilidade~ fundamento do instituto, ~e deva 
arriscadas, ainda que o dono hvesse o costume pôr inteiramente á margem o beneficio n.ufe-
de as fazer ». _ rido, que ~}ncuntesta~elme,nte ur~ eJe~en_to 
· Oi'a, si na hypothesc do ~:·t. 1__560 o ge~- important(), embora nao SPJ1 condrçao mdls-

tor responde pelo caso fo~tmto, nao obstante pensavel. · 
t'lr emprehendido ~ g-estao de accordo c~m Tres são os systemas següidos -~este as· 
a vontade presumrda do dono do negoctO, sumpto : 0 que considera a utrhdade no 
com maioria de razão deve responder na ~o momento em que a ge~tã.o fui iniciada -
art. 1554, salvo provando que o caso te_!' ta ab initio spectandwn est; o que aprecia de 
sobrevindo embora não houvesse a gestao. accordo com o resultado obtido; finalmen-
Não import:J. que t enha havido proveito, te 0 que avalia, segundo as circumstancias, 
cujos eJfeitos são os previstos nos arts. 1555 ora ob initio ora ab alf'ectu ( Marghieri-
c 1562. _ . Di1· . com. vol. 2°, pag. 558; n.2887 i·n fine; 

O Codigo Allemao ( al't: 6~8 ) e outros ct- Massé, Di1'. com . vol. 4, pag. 482- 483 ), 
tados por Mcule!!_aere ) d1spoe~ que no casJ cumprindo ao juiz apreciai-a om cada caso 
de ter sido a gestao emprehendtda contra n. con~reto. 
vontade manifesta ou presumida do dono do E~te ultimo systema é, a nosso vêr; o 
neo·ocie, o gestor é obrigado á reparação do mellhor , 
da&no resultante, ainda que nenhuma culpa As vezes, observa Cllironi, se deve tel' 
t enha tido. . _ _ em conta. a u tilidade subjectiva « che puo 
- 2 -Quanto â. ultima parte rla disposi~ao, conpone ad accertare l'utilit<L oggettiva, 

julgamol-a perfeitamiute dispensa~e l .á ,:y1sta q1,1ando si valut i l'utilitá secon.:_o Ia destina-
do art. 1565, segundo o qual a_ rat1ficaçao do zior1i del'patrimonio ». 
dono do negocio retroage ao d1a em .que co- Verificado que o negocio foi bem adminis-
meçou a .géstão e produz todos os eife1tos do trado, devem ser indemnisadas as despezas 
mandat?. . _ . . . nec13ssarias e uteís que sào, segundo Borsari, 

3- St a comm1ssao d? Instrtuto JUlgar con- « pqr toro na tu r a quelle indica to della buo-
veniente que se menciOnem os casos exce- na economia amministrativa avvegnache non 
pci~nae~ ém que a vontade do dol!-o do ~e- detqrminat -daUa twgenza o benef!_che soUanto 
goctO nao deve ser tomada. em constderaçao, 1:n temp o lungo e futuro » ( § 303~ ). 
apresentaremos emenda neste sentiJo, de ac- Propomos q1te se restab8leça o disposto no 
corJo com a doutrina consagrada em alguns art 147(3 do Projecto primitivo que es-
codigos ( Aubry et Rau § 441, _pag. 726 do tatite : 
4° vol ; cod. all. art. 679 e outros, citados 
por Meulenaere). 

EMENDA. Restabeleça-se o disposto 
no art. 741 do projecto primitivo, que 
tem por fonte o Cod. Fed. (art. 470 ). 

Ar t . 1561. 
Depois de dizer que « si o negocio for 

Jl t i.lmante aclminist?·aâo, o dono deverá c um-

Si o negocio for bem administrado o 
dono dev-erá cumprir as obrigações con~ · 
trahidas em seu nome pelo gestor e in-
demnisal-o das despezas necessarias ou· 
uteis que houver feito por occasiKo da 
gestã.o. As sommas adeantadas pelo gos-
to!' em despezas uteis e neçessarias ven· 
cem juros. 

Rio, maio, de 1901.-Sonclonio ,A. L eite, 

----~--~--~,----
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INSTITUTO DOS ADVOGADOS 

PARECER 
DO 

Dr. Sergio Loreto 

Estudo sobre o Instituto da Fiança 

(Arts. 1765 a 1789). 

De duas secções apenas consta o cap. 18 do 
ti1. 5°, liv. 3°, Parte Especial: 

l. a Disposições geraes. 
2." Eifei tos da fiança. 
Nesta ultima foram incluídas as disposições 

que regulam os casos de extincção dessa ga-
rantia pessoal. 

Não sabemos om que codigo ou livrJ de 
doutrina foi inspirada semelh:1nte divisão. 

Os mais parcimonioso3 e rP.;;umidos que 
conhecemos são os que distribuem a ma· 
teria, no mínimo, em tres capitl!los, ou 
secções: 

l. • Da fiança em geral. 
2.• Eifeitos da fiança. 
3."'. Extincção da fiança. 
Nem se pôde compreherider, aliás, que dis· 

posições como as dos arts. 1779, 1787, 1788 e 
seu paragrapho unico se possam intitulal'-
E11'eitos da fianç~. quamlo tratam exacta-
mente da extincção desses eifeitos. 

«Si o credor ac~eitar amigavelmente qual-
quer cousa em pagamento, diz o art. 1788, 
ficará o fiador desonerado, nem podeni 1"e-
viver sua obr·igaçi"ío (1) ainda no caso de 
evicção.» 

Qual ê ahi o elfeito da fiança 1 A sua ex-
tiucção 1! O seu nenhum eifeito ~ ! 

Eis o absurdo. 

(l) Adeante nos occuparemo;s d,a redaeção 
des:se a.rti~o. 

Adoptada a distribLüção da materia em 
secções, é claro, pois, que o accroscimo de 
mais uma é indispeosavel. 

Isto quanto á di.;tribuição. Quanto a'J texto 
t:J.mbem so no3 afiguram indispensaveis al-
guns accrescimos, substituições ou reparos. 

E' o que vamos ver em largos traços. 

O fia l_or obriga-se para com o credor a 
curnp1·i1· uma obrigação de outrem, si este o 
não fizer, diz o art. 1765. 

Dizemos que se dá wmprimento a uma obri-
gação, quando se exect~ta aquillo que Pl'O· 
priamcntll constitue o seu objecto. 

Ora, nem sempre o fb.doe se obriga a dar 
execução á propria obrigação do devedor, 
tal sej:t. a naturez.1 desta; assume apenas a 
responsabilidade da sua inexecução. 

Mais ace ,·ta.do, pois, seria empregar o 
verbo-responder-em vez de - cump1·ir-
como fazem o Codigo Allemão (aet. 765), 
Chileno (2335), Portuguez (818), ou mesmo-
satisfazer-conforme o Codigo Francez (2011), 
Italiano (1898), Federal das Obrig. (489) e · 
tambem de a.ccorcl.o com o eminente autor do 
P.rojecto em seu Dil•eito das Obrig., cap. 13, 
§ 174. 

O Cod. Argentino ê ainda mais claro no 
a1·t. 1992: 
~cuando la obligacion princi.pal no tuviere 

por objecto el pago de una suma de diuero, 
ó de un valor apreciable em dinero, sinô la 
entrega de uo cuerpo cierto, ô algun hecho 
que el deudor debo ejecutar peL'sonalmente, . 
el fiador de la. obligacion solo estará obligado 
a satis{'azffr los dc11"íos e inte1·esses que se .de,-
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ban al acredor po1· inejewcion de la obli-
gacion.» 

Que não é indi:lrerente o emprego dos dous 
verbos, nol-o mostra o proprio Projecto no 
art. 1076: 

«Aquelle que tiver promettido facto de 
terceiro, 1·esporule por perdas e damuos, 
quando este não executm· a prestação pro-
mettida.» 

A illustrada Commissão revisora suppri-
miu o art. 1602 do Projecto. Melhor seria, 
porém, que o não fizesse. 

O artigo supprimido é o seguinte : 
«Salvo o caso do art. 1413, é permittido 

afiançar uma obrigação annullavel em razão 
da incapacidade pessoal do devedor.» 

Completando o pensamento desse artigo, 
o illustre autor do P1·ojecto incluíra na 
secção 2a o art. 1621 a que corresponde o 
art. 1786 da revisão, assim concebido: 

«0 fiador póde oppôe ao crecl.or todas as 
excepções que disserem respeito â divida do 
devedor principal, si nü:o forem pessoaes a 
este.» 
. Mantendo este e supprimindo aquelle, a 
egregia Commissão, além de incoherente, 
deixou margem para grandes duvi.J.as pela 
ob~curidade em que ficou envolvida a sua in-
tenção. 

O fiador não tem o direito de oppôr ao 
credor as excepções pessoaes do devetl.or-
eis o que, por outras palavras, nos diz a 
douta Commissão. 

Supponha-se, porém, que o credor acciona 
o -fiador, e este, de accorclo com o a1·t. 1776, 
exige que sejam excutidos antes os bens do 
devedor, que, na hypothese, 6 um menor. 
ô devedor oppõe então a excepção da sua 
incapacidade pessoal e a obrigação, por tal 
motivo, é annullada. 

Subsiste, não obstanto, a obrigação elo 
fiador~ 

A illustre Commissão diz-nos apenas que o 
fiador não tem o direito de oppôr tal ex-
cepção. 

·No caso figurado, porém, essa excepção foi 
opposta pelo proprio tl.cvedor. 

A opinião dominante é a que foi consa-
grall.a no artigo supprimicl.o, isto 6, que em 
tal caso subsiste a obrigação do fiador. 

Nem cremos que seja diversa a opinião da 
nobre Commissão, apezar da suppressão do 
alludido artigo. 

Pelo menos um dos seus dignos membros, 
o i!ltlStre Dr. Lacerda, em seu liVl'o Obl··i-
gaçõcs (2), nos ensina qno pôde uma obri-

, (2) Obrig., § 47; Cauç. , pag 23~. 

gação accessoria civil reforçar uma obri-
gação me1·amente natttral. 

A' excepç-,ão do Cod. Allemão que, segundo 
Meulenaere, rejeitott como desprovida de 
valor pratico a exclusão das excep~ões pes-
soaes elo devedor, todos os mais que conhe-
cemos consagram, com pequenas modifi-
cações, a validade da fiança, sempre que a 
obrigação principal for annullada por uma 
excep~ão me1·amente pessoal, o que ali[ts não 
é o mesmo qrle dizer que a obrigação prin-
cipal seja meramente natural, como fazem o 
mesmo Lacerd.a (loc. cit.) e Rogron com-
mentand® o art. 2012 do Cod. Francez. 

Isto seria, quando menos, confLmdir as 
duas categorias d.e- obrigações naturaes-as 
de causa 1·eprovada com as de causa tole-
rada. 

A _excepção admittida pela segunda alinea 
do art. 2012, tl.izem Aubry e Rau, relativa-
mente ás dividas civis, tornadas puramente 
naturaes em cousequencia da annullat;ão 
pronunciada pela incapacidade do obrigado, 
mío póde se·1· estendida âs clividas nctlw·aes em 
geral·. (3} 

E' verdade que Giorgi, aliás arlversal'io ra-
dical de.>se lJl'incipio, contra o qual adduz 
so1L!_os argumentos, reconhece que a maior 
parte elos escriptores opina pela validade da 
fiança accessoria de nma obrigaç-ão natural: 

«Sarebbe vano dissim 1lare, escreve o emi-
nente autor da «Teoria delle Obligazioni» 
(vol. 1°, n. 57), chela. ca.paacitli. di produrre 
questi effetti (novazione, ip ::~teca, pegno e 
:titl.ein~sione) fn dalla maggior parte degli 
scrittol'i riconoscluta alla obllga,zione natn-
rale. » 

A n9sso ver, porém, o mais ver,f.adeiro e o 
mais acceitavel é o que nos explica Chi1•oni: 

«La fitl.eiussione é ammessa eccezional-
mente per un' obligazione annu1abile in 
virtCt p.i una eccozione nw1·amente penonale 
all 1obf.1.gato, come avve1·ebe cleUCL ele! minm·e, 
pa?·enqo che appwnto in ciô abbia causa la 
9a1·an;.r ia volu.t.a dal creditare.» (Instit. di 
Dir. qiv. rtal., vol. 2°, § 314, n. 3). 

Veja,.mos, porém, a incoherencia de que 
acima. f aliamos. 

O iUustrado autor do P1·ojecto resalvara o 
art. 1413, em virtude do qual-o empres-
timo frito a menores ou outros incapazes, 
sem 1ntorização dos paes ou tutores, nã.o 
pótl.e s,er exigido do mutuario, nem ele se1.ts 
fiaclm·es ou abonaclm·es. 

A pueclara Commissão l'eprodnziu essa dis-
posi~·ão no art. 1477 do Projecto revisto: 
mas no art. 1786 vedou em abso/.uto ao :fiador 
o direito de oppôr ao cretl.or qualque1· ex-
cepçü:o pessoal elo devedo1·. 

(3) Not. 5 a,o § 424, 4" ed. 
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E então temos a seguinte conteadicção:-no 
art. 1477 nega-se ao credor o direito <le 
exigir do fiador a importancia de um eml1l'es-
timo feito a um menor, c no art. 1786 pro-
hibe-se ao fiador a faculdade de oppôr ao 
credor a excepção pl'oveniente de tal obri-
gação l . . 

De sorte que o credor não tem o direito 
ele exígU--a, ao mesmo tempo que o :fiador 
não tem o de negal-a ! 

Vê-se, pois, que, om vez do supprimir o 
al't. 1602, a nobre Commissão deveria ape-
nas corrigil'-lhc a forma, porque t:>sta com 
oll'eito não satisf<uZ, desde que deixe\ de com· 
prchender o principio geral sobre a validade 
elo contracto de fiança para tratal' apenas 
de uma rt:>stricção a esse principio. 

O al't. 1767 pertence exclusivamente á 
douta Commissãó. 

« Com excepção das mulheres casadas, to-
das as mai, podem ~e obrigar por fiança .. » 

Foi certamente a preocCLLpação de procla-
mar a capacidade jurldica da mulher o que 
ditou esse artigo. Infelizmente, porém, o 
pensamento do seu autor sahiu, por assim 
cl izer, ás a vossas : 1 o, porque não é verdade 
que as mulheres casadas não posmm prestar 
fiança; 2°, porque a incapacidade 1·elativa 
elas mulhere::; não assenta unicctmenle no fa-
do ele serem casadas . 

Quem nos diz que a mulher casada pócle 
prestar fiança é ét propria Ccmmissão no 
art. 310: 

« A mulher não póde praticar sem autori-
sação do marido, os mesmos actos que este 
não póde praticar sem consentimento 
della.» 

Ora, entre os actos que o marido não pôde 
praticar, sem consentimento da mulher, 
acha--se a fiança (art. 302, n. 3). 

Conseguintemente, obtida essa autorisa-
ção, a mulher pôde prestal-a tanto quanto 
o marido. 

Si, pelo simples facto dessa incapacidade 
relativa da. mulher casada, se pudesse justi· 
ficar a excepçã.o absoluta do artigo que ora 
analysmnos, logico o necessa.rio seria incluir 
tambem um outro em que se dispuzesse:-

« Com excepção dos homens casados, todos 
t s mais podem se obl'lgar por fiança ! » 

Referindo-se a esse mesmo artigo, já o clis-
:.incto presidente do Instituto dos Advoga-
dos, em notavel estudo, que acaba elo publi-

(' ar no Jo1·nal do Commercio sobre o Senatus-
consulto Velleiano, disse que, «convertido 
em lei, causaria certamente a admiraç·ão dos 
jLll'isconsultos romanos, porque estes não po-
deriam conceber a filiação jurídica das idé&s, 
de onde nasceu esse proclucto, que pa-rece 

ter sido gerado pelo velho Senatusconsulto 
romano em união adulterina com a mulher 
casada.» · ·, , 

Demonstrado cabalmente o absurdo em 
relaç·ão ás mulheres cas:tdas, demonstremol-o 
igualmente em relação a-todas as mais, que 
é a phrase do artigo. 
· Os relativamente incapazes, ou os meno-
res de 21 annos e maiores de 14, diz o 
art. 100 do P1·ojecto revisto, serão <l.\b 
torisados por seus paes ou tutores nos actos 
que importem extincção de direitos ou crea-
ção de .obrigação. 

E ,na alínea 1• do art. 518 diz tamhem que 
essa autorisação é nect:>ssaria em todos os 
actos que gera1·em ot' extinguirem di1·eitos ou 
ob?"igações, e que sua falta importará nulli-
dade. 

Ora, a flança é um acto jurídico que gera 
direitos e obrigações e, portanto, será in-
contestavelmente nullo si fbr praticado por 
um menor relativamente incapaz, isto é, 
maior de 14 e meno1· de 21 anuos, seja qual 
fôr· o sexo (arts. 5° e 6°), desde que não te-
nha sido 11.utorisado pelo pae ou tutor. 

E eis o motivo por que afflrmámos não ser 
possível que no artigo om questão se pensasse 
em proclamar, como tmica rcstricção á ca-
pacidade da mulht:>r para prestar fiança, o 
fuct-J de ser casada. 

Seria preciso, pelo menos em relaç·ão ás 
mulheres, revogar as disposições anteriores 
do pr·oprio P1·ojecto, rcstric ivas da capaci-
dade dos menores, c disto seguramente não 
cogitou a illustrc Commissão quando confec-
cionou o artigo, cuja eliminação so impõe, 
sem que nos seja preciso accrescentar mais 
ao que ahi :fica .. 

Perfeitamente dispensavel nos parece o 
art. 1769, tanto mais quanto, na phrase elo 
proprlo autor do Projecto, convem fugir ao 
mothoclo infecundo da casuística: 

« Pôde a fiança ser dada em garantia de 
cl i'ridasjuturas; mas, neste caso, não póde o 
fiador ser demandado si não depois ele tornada 
cert.a e liquida. <~ ob1•igação do devedor 
principal.» 

Perfeitamente clispensavel, dizemos nós, 
porque semelhante disposição está virtual-
mente comprehondida, não só no artigo em 
que se define o contrttcto de fiança, como 
ainda no em que se estabelecJ a principal 
condição ele sua validade. 

A fiança póde acceder a todas as obriga· 
(·ões validas, e a responsabilidade elo fiador 
só se tornará el!'ectiva no caso de falta do 
devedor. 

Sendo validas as obrigações contrahidas, 
por dividas futuras, e, sendo ainda. certo 
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que, em vtrtude da propria natureza do con-
tracto de fiança, ellas só })Oderão ser exigidas 
do fiador i ao seu cumprimento faltar o de-
vedor, claro é que nem ha noces idade de 
disposiç-ão especial para. declarar exp;·essa-
mento que se permitte afia.n:;ar ta.os obriga-
çÕ" , nem tambem explicar quo só serão exi-
gível do fiador depoi de tornadas certas e 
liquillas, poi tal cxigencia só pôde er feita 

Si a douta Commi ão tivesse dito antes, 
como o faz a generalidade doJ codigo , quo 
a. fiança não ~dde exceder ao valor da oilriga-
çcro p1·incipal, então im, a advor ·ativa teria 
mzão de er, de d quo se modific;: e<\ dis-
posição gera.! prohibitiYa, como no caso da 
af.inea citada . 

após a falta. do devedor, e, pol'tanto, já ten-
do ido verificada a. oxi ~encia e a importao- Tambem mer~ce reparos o art. 1773. 
ela da sua divida . Melhor fóra, aliás, que a egragi'\ Commi • 

Dir-so-ha, porém, que, não sendo a.rlmis- são não t ive se alterado o artigo corre pon-
ivei~ as fian~·as de valor supe1•im· ao da obri-1 dente, confeccionado pelo illustre autor do 

gaç-ão principal, duvi la poderiam sul'gir no P1·ojecto . 
caso de ser tal obrigaç-ão de valor indeter- O deste é o seguinte: 
minado, tratando- e, por exemplo, de dividas «A pessoa. obrigad!1. a. dar fiador deve cf-
futura~ . _ _ _ ferecer como tal uma posso~\ c.\paz, domici-

A. obJecç-ao nao tem, p_orém, razao ~le ser, liada no município onde houver de prestar 
?canto de um outro arttgo do PI'Oprw Pro- a. fiança e proprietaria de bens ba tantos 
;ecto. . . para sa.;i fazerem a obl'igação (160 ) .» 

A fi'l.nÇ'l. de v ~ lor superiOl' ao <la olJI'Jga- Está concebido no mesmos termos 0 ç-ã.o pri nci.p·~ l n1.o é nulla i não em r h\ç-ão art. 2350 do Cod. Chileno. 
à p ~r te que excede J limito dessa obri- o da. illustre Commi são é est . 
ga~·ao. e· 

Dado, poi , o caso que a lguem afianç-a e . «9~ando alguem fôr obrigado a dar fiado,· 
nma div ida futut•a, e de d logo determi- ;ud,c:al. devo otrerecer pessoa idonea do-
na, o o valor do t;~l fiàn ç·a, já. ta.ria pre- miciliada no município onde houver de' pt·e-
vi ta o r aulada a hypothc o de viL· a m· st:\r a fianç·a c sutfictentemellle abonada para 
esta uperior ãquella . sati fazer a obrigação. ~ 

Repetimo , poi : o art . 1769 é perfeita- Quan~o e _diz que algu mó ob1·igado a dar 
monte di"peosa.•el; c, ·i é verdade quo al- fiador, u~du~1~avel~en te se alludo á. liam; a 
gun · corligo admittira.m tli po i~·ão illontic;~, legal ~u JUdtcr L J?~spe~ v_el ~r_a, pois, que 
outt•os, como o Portuguez, o Francez e 0 Ita- e addlt< ' o qualtficahvo;udtnaZ ao ub-
Hano, omi>tiram-na. ~an•ivo fiador, na bypothese daquellf) ar-

O od. bileno (2339) e o Arg. (1990) ta.m- ttgo . 
b m a ~optaram-na, dando, J)Orém, á fi . ~ n<:<t . Admittindo, porém, quo tal adtlitamento 
em tac condi<;õ um caractc t• todo c pe- l'o, so Jlccessario, seria então preciso comple-
cial-o fiador poderá. rett'<\hr-se omquanto tal-o e dizel'-fiador legal ou judicial. 
não e Yerificar a obriaà~;ã.o fulm-.\. Ta l t:i ·- O principio é applicavel a ambos e não é 
po~i~·ão não é acceitanl. possível que a douta Commi ·ão pretendes e 

i, porém. é t~ 0 J)()n 1 men 0 da nobre comprehender _em ~m_a ~ as dua e-peci 
Comruissão -corrigir a reJac ·ão do alludido de fiadores, cnJ:t di nnct;ao o Codiao e a. 
ar'i"O o modific 1l-o por comp1e;o -é uma. doutrina teom consagt'i~do. "' 
nocc sid< de que ,e impõe indi, ctttivclmente. «La. fideiu· ione, creve Paciftci-~fazzoni, 

é convenzionale, legale o giulliziale, . econdo 
ché >ieno co titui in forza di una conven-
zione di una di~po izione di 1 "' e o di una 

O art. 1711 i bem que ~>cja de ac ordo scnteuza con cui i/ gi11dice di rua ai'IOI·il,i 
com a boa doutrina., não o e~~á. ntretanto abbia impo"to ad uno dei litia.\nti l'obbliao 

coln a. boa grammatica, di dare c; uzione (I t. di nfr. Civ . It.a.l., 
A fiança pód r de Yalor infen'IJI' ao da vol. 5. n . 295). 

obrigação principal. . . tt ffit'ieulemeule abonada diz ainda a 
e porú11 , e.>.·cede1· ao valc; 1• da diYida. .. il~u t e Commi - , em vez de-«propriela-

A adYerdJ.tiv. não t m r !ação lo ica 
com a principal. Permittir ou admütir quo 
uma obri~ação acce 'OI'ia eja de m lor in-
te~-:o~· ao da principal, não é permittir ou 
admit~r uma di p ição ad,cna á quo fa-
culta. tgualmome qu tal obrigação eja d 

'll a I OI' supcl"ior, 

r:a de bens ba tan le.•~,-como di "era o autor 
do Projecto. referindo· · a fiador. 

Na. technoloaia. do in ·tituto que no o -
cupa. abonador quer tlizcr-fiadm· do fiador . 
. <P em uma ou m'\.is pe," ' re.spon::abi-

h r- o h " I vabili :, de do 1la. :or . A. ~ste 
facto chama-se allonarnq,. (a t•t. do od. 
Porb\ auez). 
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:· No art. 1766 a egregia·c·oro:missão adopton 
essa teehnologia0 dizendo: 

« Si a responsabilidade do fiador fôr ga-
rantida por outra fiança o.u abono, applica.r-
se-ha aO abonadOJ' aS di,JpOSLÇÕeS deste Capi-
tulO.»-

Is&o posto temos que-fiador st!fficientemen-
te abonQ.do-vem a ser o mesmo que-fiado?· 
sufficientemerite afiançado. · 
. _. E, sen lo assim, a douta Commissão exige 
que-quando alguem fôe obrigado a dar 
.fiador, deve o:lferecer pessoa sVrfficientemente 
afiançada! 

Mas is&o não seria expli.cavel e muito me-
nos j ;istificwel. Não póde ter sido este o 
pensamento de\ nobre Comrui~são. 

Temos agora o art. 1774, a que se não 
juntou excepção algumn.. · 
_ «Si o fiador se tornar insolvavel ou incapaz, 
o cl'edor pôde exigir outro.» 
. O Cod. He3p.(1829),o ltal.(l906) e o Franc. 
(2020) CXCliptuam o caso de haver o cretlor 
convencionado que se lhe désse por fiador 
uma pessoa detet·minada. NingLtelll contes-
tará a justiça da cxcepção e poe isso mesmo 
a sua conveniencia. 

Mas, ha ainda uma orrtea qtw se nos a1l-
gLira indi~pensavel. Su.pponha-se quo contm 
a vontade do devedor (art. 1772), alguem 
lhe afiançasse a obrigação. 

No caso de in;olvabilidade de ta.l ftador, 
o credor teria· o direito de exigir o~ttro ~ 

A resposta só póde ser pela negativa. 
_ E', pois, de toda convenicncia restringi I' a 

disposição do art. 1774 aos caios .em qne 
o devedor seja obrigado a dar fiador·. 

Que a ·fiança podm•á ser substituída por 
garantia real, desde que em t:J.l substituição 
accordem o credor e o devedor, cremos q~te 
jamais se contestou. Nem siquer nos p:trece 
discutível ta l hypothese. O credor poderá 
accordar até na extincção, quanto -mais na 
sübstituição ... 

O art. I 775 não se justiftea, pois, nem 
mesmo sob o pretexto de evitar uma duvida 
possível, por mais e3peciosa qne ·se a possa 
imaginar. Estamos convencido de que é elle 
o resuftado de um equivoco. 

I-Ia., em verdade, no Cod. Italiano uma 
disposição que talvez tivesse inspirado esse 
artigo. -

E' a seguinte: 
« E' in {acoltd di colni chc eleve dare unn. 

sicurt<i, il _dare in vece un pegn_o od altra 
cautela che sia ríconosciuta sufficience ad 
assicurare il credito." (Ar&. 19e2). 

Este a1·tigo, porém, faz par&e das disposi.· 
çõe.> especiaes ás fianças legaes e judiciae >, 
q,uo são o objecto do cap. 3", tit. 21, li v. 3" 
daquelle Codigo. Nas fianças dessa natureza; 
é justo e ne ~essario me!>mo, que se de ao 
devedor o dieeito de substituil-us por uma 
garantia real, visto q 10 se pôde dar o caso 
de não encontt-ar o devedor uma pessôa nas 
condições exigidas pela lei, sendo aliás obri-
gado a dar fiança . 
· Nesse caso. porém, a substituição da filtn· 
ça não será o resultado de um accordo 
entr~ credor e devedor, pois que, a fiança 
não é convencional, ?,nas um direito, uma 
faculdade, qu_e ao devedor se concede e qne 
não póde ser recusada pela autoridade OLL 
pelo juiz, a menos que a garantia não seja 
sufficiente. 

E aqui terminamos o e.;;tudo da sGcção 
primeira. 

Passemos agora á analyse }!:a scgLIOdJ:1~ 
Effcilos da fiança. 

Reparos especiaes exigãm 0 3 arts. 1780, 
1781, paragrapho unico, 1783 e 1789, não 
fallando dos que se referem pre"(ilr-h1mente á 
extincção da fiança, de que nos oceuparcmos 
depois. 

Ao art. 1780, discriminando os casos em 
que não tem logar o beneficio de . ordem. 
seria conveniente incluir mais um-o de ha.-
ver o devedor mudado de domicilio (C. Fed. 
das Obrig. 493, Allomão 773, Anst. I:'l56, 
Sax. 1462, Hesp. 1831, Arg. 2013, Pvrtn-
grtez 830). 

No paragrapho unico do art. 1781 (:~.He· 
rado pela Commissão) se diz q\le, estipulado 
o beneficio de divisão entre os cofiadores , 
cada um delles responderá unicamente pela 
pal'te que lhe tocar no pagamento. 

Qual seja essa paete, não diz ... 
E' do p1·eswni·r que seja proporcional ao 

nnmero dos que não tiverem determinado 
no contracto (1782) a pal'te da divida qne 
tomam sob a sua responsabilidade. · Mell1or 
seria, porém, determinai-a, como flzeN o 
illustre a:ttor do Projecto, do que deixal-n. 
a mercê do presumpç:ões. 

E assim o fazem todos os eocUgos. 

No art. li83 é indispensavel supprimir as 
palavras-contra o. devedoY-, sob pena de se 
'infringir gravemente a logica grammatica.l. 

«Ü fiador que pagar integralmente a divida 
fica sobrorQgado nos-direitos do cyedo1· cont1·a 
o devedor·, mas só pààe dernanda1· cada um elos 
ouf;ros fiadm·e• pela respectiva quota . » 
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Ha ahi duas especies de relações juridicas 
completamente tlistincías-as do fiador para 
com o devotlor o as dos co-fiadores entre si. 

A primeira parte do artigo refere-se iodú-
biéavelmento áquellas, emquanto a uHima 
tt·ata exclusivamente destas. Nem a primeira 
comp1·e!Jemle a segunda, nem esta lhe póde 
se1' adve,·sa. A sobt'ogação do fiador nos tli-
ru i tos tlo ore dor contra o (levedo?·, nunca 
potloria significar que tal subrogação abran-
geria igualmente o::; direitos do c1·edor contra 
os co- fiadores. 

Não so comprehendo, pois, o motivo por 
que se estabeleceu ui::na relação ad·versativa 
011tro tt:> duas partos do artigo. 

O quo pt~rec ó que o teve a. iute11ção de 
tJ·atal' na primeü·u. parte ela sniJrogação nos 
uii·oHos do Cl' rlor, '1n go·ral, ()não sómente 
coH-t1·a o llov,•rlo,· · o d·llü ~t l'estricção da sc-
gnl1ll<\ q n<tnto a • co-fiador s om o prlo-

i 1i0 1lominan elU toda a· lcgi laçõe •. 

olt.omos 

ser identica á do art. 854 do Coi. Por- ·· 
tuguez: 

«0 fiador póde oppôr ao credor todas as 
cxcepções extinctivas ela obrigação, que com,. 
pitam ao devedo1· p1·incipal, e lhe não sejam 
meramente pessoaes.» 

. . 
• • 
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exigivol. «Fidejussor antequam solvo.t ]JOtest 
cttm clebitore agej·e ut eum clefenclat an 
libe,·et (Bruneman). 

0 Cod. Allemão n0 art. 7i5, dados os c.tsos 
nP. Llo previ~tos, confere ao fiador o direito 
elo exigir do devedor quo o desonero dcL 
fiança, como si fôra um maodatario dc.ste ou 
um gestor de negocias. 

Em casos mais ou menos somclhances, con-
ferem esse direito muitos outros codigos : 
Port. 843, Hcsp. 1843, Chil. 2369, Argt. 2025 
o, 20'26, Fra.n?. 20J2, Ital. 1919, N<.Lp. 1904, 
l'ed, das Olmg. vll, Holl. 188'). Luisiana 

. 3026, Aust. 1365. Pt'Ojs. C. Rodri.,.ucs Il ó3 
F. tlos Santos 2482. "' ' 

Não se trata de cJrto,dc disposições de na-
tureza controvertida, isto é, tlc natureza 
material ou formal, substantiva ou adjo-
ctiva. 

A acção, modo de effoctividade do dieoito, 
é um elemento ess :ncial do sou conceito, 
di;r, o eminente auto'e do Pn1,jecto em suas 
Observações , do accordo aliás com o voto 
vencedor no Congr·osso Jurídico , rcalizJ.do 
em 1900 nesta capital. 

Não ha., pois,mzão do se omitti e no Projecto 
os casos em quo ao fLidol' devo cabJ l' o 
direito de agi1· cont1·a o cle·veclo1·, antes 
~11esmo do _par;amen_to, ~fim de ovit:J.r pro-
JUIZOS pOSSlVCLS C lll1mlllOn Le S O de tOl'!Htl' 
elt'ccLi v as as obrigações dnstc par· a com 
ar1uollo. 

O art. 1787 diz: 
« Si, por facto elo credor, fôr impossível a 

subrogaçcro nos seus tlireit<Js e prcferencia em 
favor do fiador, ficará osto desobrigado, 
ainda que seja solida1·io com o dovedot• prin-
cipal . » 

Muito nga a redacciio dosse artigJ, mais 
ainda que a do art. 853 do Cod. Port., quo 
lhe serviu de moJeJo. Sub1·ogaçao impossivel 
por facto de cn~do1·, cremos que não traduz 
bom o pensamento elo artigo. 

A su brogação nunca é impos.,i vel : o que 
se pôde dar, o se quer pl'cvenir, é que clla. 
não aproveite ao subrogttdo, em virtndo de 
conce3sões antcriorc.~ fuit<Ls pelo credor ao 
devedo1· . 

Pm·ccJ-nos, pois, que o que se quer dizer 
nesse artigo é o scguinto: 

« O fiador aind<t que solillario, ftca do:·-
obrigado, desde que, por l'ltct'J do credor, 
nao possa te1· ef('eito a sttb,·ogaçcio nos seus 
direitos, hypothcccts c privilegias om favor 
tlo mesmo fiador. (Art. !028 do Cod. Iba-
liano.) 

Com cfToit.o, o crcdol' pôde renuncícu· <\ um 
pt·ivilogio inl10rcnte ao credito, a uma hy-
pothe()a ou a um direito de penhoe que o 
garanti~so, ou aindi1 ao dirciio contra um 
doJS co-ftadoees, e ncsto caso não sct·d. justo 
que o fhtdor vcnlm a sm· pt·ojudicado pot· 
os~a liberalidade elo credor . 

Passemos agor:t aos adigos relativos (L Quanto ao n,rt. 1788, b:tstct Cjnf'!'ont<tl-o 
extincçiio, flUO fora.Ih incluídos cntr·e os com o art. 2050 de Cod. ArgenLino: 
e (feitos· « S:i o credor accoitar amigavelmente 

Ao art. 1614 do Pn1jecto a douta Commissã.o gualqueT cottsa em p::t.gamunto, diz <tr1uelle, 
accroscentou as palavras -ao tempo da pe- ticará. 0 lhtdor desonerado, nem p.?de,·d re-
nhom (aet. 1779) · Conseguiutomente o fia- vive1· sua oln·igaçüo, ainda no caso de evicção; 
dor, demandado pelo pagamento, quo cxio-ir Diz 0 Araontino : 
antes a excussão do clcvcdor, nommtndo 

0
os v 

respectivos bens, do accordo com os al'ts.l776 « Si o credor accoita em pagamento da di-
e 17i8, não ficctrá dosoneeado da obrigaç:ão si vida out1·a causa qae ct que lhe erct devida, 
os bens stt(/icúm tes ao tempo d t nomeaçcio ou fic ~1 livrJ o fiador , ainda no C.LSO de 
indicaçiio, nã.o o forem ao tempo da penho1·a, ov~~ç:ã.o.» . _ 
em consequencüt do demora ou neo-lio-onci·t E bom notar que <t douta Commtssao u.l-
do credo!'. o " ' , tcJ·o~l u. rJdacção d~da pelo i Ilustre aut.or do 

Ao no~so vêl', seria peoferivol quo se Pro,7ecto a c~ ·o artlgo, o dessa alteeação r~
adoptasse <t disposição o mesmo a rcdacção do sultou no·~avcl dcsconcltavo na construcçao 
art. 1910 do Cod. Italiano, ou 2024 do Cod. grammat10al. . . . 
F1·ancez: O autor elo P1'0,Jecto d1ssora- e ct suc1 obn-

gaçcio (do fiudoe) não 1·enasce na eventuali-
dade ele wna evicccio- ; cmc1uanto a Com-
missão diz:- nem poderá (o fiador) 1·eviver 
sua obrigaçcio . 

« Quando o fiador tiver f'llito a indicação 
dos bens do de vet.lor e fc~rnocido a CJ.LL<LnGia 
ncce:>~aria para as despeza~> da excussão, o 
crGdot· fica rosponsavol para com o fin.tlor até 
a concurrcnciiL dos IJun:; inclicados, desde q tte 
so breven lm <~ insolvt·ncia do dovrdor pt·itl-
cipa l, pelo adiamento do procos:>o jtttl'icml. » 

Vol, II 

O ftador não poderá reviver a sua. obri-
g;Lç'io ~ ! 

Ct·omos que n;io ioi nem podia 1er ê•[~l 
csl,e o pensamento da. rcvi:<ão . 
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TambrJm foi a1Lera11o o art. 1624 do P l'o· 
jecto . 

A lllus ~ro Commissão transformou .. o em 
p<mtgrapho unico do art. 1788, não sabemos 
p:Jr fJU O. 

Nfro ha. nelle uma resl.ricção, uma moda· 
Jldado o•r um;t oxcepr,:ão á regra contida 
neste . 

E é tanto mais estL'anhavel essa transfor-
maçfto quanto é cerLo que foi conservada ou 
dada a ca•.egoria de ar Ligos e mnitas outras 
tl i ~pos ir;õos , que só poderão ser bem com-
pr,, lr eotl ii.la.s c .ir rtoqn·etadas si forem rele-
~adas para a cür8So tios paragraphos e alín eas 
d out r·os ar ~igus , com CJ.llC' vi si velment c se 
aclmm orn relação de i rnmodiata subordi-
nação. 

Um fdsante e o ad. 1777 (t01ml.Jem alte-
ra<lo), om CJ.lLO se dispõe quo o beneficio de 
ordem ou oxcus~ão só pútle sm• apresentado 
até a co ntestação ela lido. 

gn tro·tanl.o, em vez de um a r tigo isolado, 
tal di spo~i ção caberia mcllior no quo o p rc·· 
cede ( 1776), acer·o ·cent:111 clo··so <tpell as a este 
'lS P<tl<tvras - ale c1 conte.~taçt!o da t i ele . 

O <u·t. 1776 fi<'ur ia enf.ào a~sim : 

« O llador demttndttdo polo pttgamento ela 
divilltt to m diL· ito do exig ir·, até a con t,esta-
ç(io da li do, quo .'r,j ttm pr iruoi t•o excutidos 
o:; b ns do d vodo t·.» 

Ali:l s ::; poüor·ia ntó omil.t it· o rli spos l.o no 
nrt. 1777, s m quo po t• ·i~Bo se olvJ él:t~se ou 
pl'o t o r i ~se um pvin i pio ort uma, rcgm suú-
stcmcint tlO instil.ulo dl\ Fianç:t . M<ti tlo pro-
cesso quo do ll iroit , mai l'o rmal quo snb-
S ~tt n it l, muis t djectivi\ quo substantiva 

tlmtlmonf, a ttllud ith\ rlispo. i ~:ão . 

l~ tomo ' con luitlo o n o~ •o csttulo. 
_ Ptn\ complotu.t·, porém, a ttu• ftt quo 
lllllmzomo·, pal'Oc Ll-no · indi·pensaY l on-
iõc_oiomw o snl.l'tHut h•o q u damos m 
gutdrt: 

' F: '.\.0 1" 

D lo'l AN\:'A 

Ad. l. Pn!o con l.r•u to tl fl tu1rtt o nat lot· 
so obd!.(n pM'tt om o r•erlor dü ouk orn t\ 
ros~m ntlol' , lll\ lhH!t dnd;o lWI:t t' ' :;;po • Lil' tt 
obt'Jgt\QUO . 

resultar apenas de incapacidade pes5oal do · 
devedor. 

Esta oxcepção não abrange o caso do ar ;. 
1477 . 

Art. UI. A fiança não se pt·esume: de ~·e 
13er exprcss o, e não ar.lmitte interpretação ex-
tensiva . Send o, porém, illimitada, com-
prche ndc, além da obrigação principal, t otlos 
os acccssorio~ desta, in c! usi v e as despe:ns 
,j udiciacs defde a citação do fiador. 

Ar t . I V. O fiador pócle olJrigae-se a menos 
e não a mais que o cleved.or princip :.~ J. 

Si, porém, se obrigar a mais, t• sua obri-
gaç:'i.o será reduzida aos limites da do de-
vedor. 

Art . V. E' li cito afiançar sem sciencb 
o mesmo sem consentimento do afiançado, 
quer sejtt este o devedor principal, quer o seu 
fiador . 

Art. VI. O devedor que é obrigado a dar 
fl.ador· deve apre.mntat· pesma idone01, doml-
ci liada no logar <L~ obrigaçi o, possuidora de 
bens suillcicn les para a . egurança da di. viela 
o sit nados na comar ca em qne deve see s:\ -
tis t:~ i ta a obeigaçli.o. 

Tprnando-se iusolvavel ou incap:Lz o fiador 
assim prestado, o deve,lor é obrigad.o a apr·c-
~on [.cLl' outro. 

Ar t. Vll - No caso de fiança legal Otl jll-
r l. ic~al , o devedor ~em o direito de prestar, 
m logar l l a "fi.ança, uma garanti:\ real i:lUf-

ficil'nto . 

SECÇÃO 2• 

EFFE11'0 S DA FIANÇA 

J~l' f . vm - o :fitt(lor demandado pelo cre-
<1 11 f. m o dit·eito <l.e oxigie, até a contestação 
d <~ I i•lc, qLlO scj<tm pt·imoiro excut ido · os bens 
.Lo !lovcdoe ; :;alvo : 

1." e ltou vor oxpro~samento t•enunciado 
n~so {lit· Ho ; 

.. • e so obt•igou como solidario ou prin-
e i t~a l Rng<ttlor ; 

:~ . 0 ~e r) tlCYOdOl' O~t i VCl' insolvavel OU fal· 
!i( l , on til· t· mudado de domicilio. 

Art. lX - Si o fhtdor allogar o beneficio 
•ln :\J'Cigo ant edent , devor ;í. ::to lll ~mo 
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tempo nomear bens cl.o devedor , sitos na 
mesma comarca, desembargados e bastamos 
para a satisfação da divi '.a . 

Art. X -Quando d.uas o ~t mais pe.;soas 
afiançam simultaneamente uma divida, hw 
so!Uarieclade entre ellas, desde que não te-
nham e·stipulado expressamente o beneficio 
de divisão, ou determina·J.o no con tracto a 
parte da tl.i.vi ,t2. que tomam sob sua re.>pon-
sabililln/.c. 

Paragrapho nnico -Dada essa estipula-
ção ou detcrminaçã;o, cada fiador responderá 
apenas, no primeiro caso, por uma quota pro-
p_orcional ao numero do.; fiadores solidaeio:> , o 
no segundo, pela parte a que se ·Givoe obri-
gado no contracto. 

Art. XI - O fia '.or qne paga pelo devedor 
flca s- tbrogad.o em todos os tl.ieeitos o acções 
do credor, cabendo-lhe ainda o de exigie do 
me;:;mo devedor to .~. a s as perdas e interesse.; 
inclusive os juros da móra pelas quantias 
desem bo Isatlas . 

§ 1. 0 Havendo mais rle um fiador, o que 
pagar terá acçito contra cada um üclles pela 
porção correspo!]dente em rateio geral. 

§ 2. o Sendo in;;olven 1 e algum dos co-fia-
tl.ores, o rateio llo respectivo quinhão t erá 
Jogar por todos os que SJ acharem sol-
ventes. · 

Art. XH -O fiador pó .te oppôr ao credor 
toJ.a, ,; as excepções extinctivas tl.a obrigação, 
que compitam ao dcveclor principal, si ni\o 
provierem siinplmmente de inca.pacidade 
pessoal, salvo o caso do art . 1477. 

Art. XIII -O fiador, ainda antes de haver 
pago, póde exigir c1ne o devedor satisfaça a 
obrigação, ou o exonere da fia-nça, nos se-
gn intes casos : 

1.0 Se a divida se tornar exigível pelo ven-
cimento do pra1o ; 

2.• Se antes mesmo do vencimento do pra-
zo, o credor tiver direito de exigil-a ou <le 
accionar o devedorpor motivo ele insolven-
cia ou outl'o semelhante ; 

3. 0 Se o devedor obl'igou-se a exonoru.r o 
fiador dentro de certo espaço ele t empo c este 
jf.t houver decorrido sem que o rtevedor te 11Im 
cumpriuo a obrigaçiio ; 

4.• Havendo dHcorrü1o dez annos, não t nclo 
a obrigação prinoipa.l, po1' oonveJlÇi\o on m• .. 
tnroza, p1·azo part~ o Na u von im l! to . 

SECÇÃO 3" 

EX'l'INCÇÃO DA FIANÇA 

A"rt. Xl V - O fiador que, u.llega.ndo o be-
neficio de ordem. Azee a intlic<J.ção dos 
bens do devedor e í'ül'necer a quan I ia neces .. 
su.ria para as despezas da excnssão, ficará 
ctesobrigado até a concurrencia dos bens in .. 
dicados, se sobrevier a in>olvoncia elo deve-
dor pelo adiamento do proce,:;so judicial mo .. 
t i vaoJ.o pelo credor. 

Art. XV- O ftador, ainda. q11e soli,-_at•io, 
fica desobrigado, uesde que, por facto do cre- . 
dor; não pos>a ter elfeito a snbrogação nus 
seus direitos, hypothecas e privilegias. 

Art. XVI - Se o credor acce itar em pa-
,g,l.mento outra cousa que a que lhe e'i.·a de-
vida, fica livre o 1laLtor, ainda no caso de 
evicção. 

Art. XVII- A prorogação de prazo con .. 
cedida pelo credor, sem consentimento do 
fiador, importará a ext,incção da fiança. 

Ficam as.,; im reduzido.> a dezesete apenas 
os vinte 'cinco artigos do capitulo analysado, 
sem que para isso nos fosse preciso alongai-
os e incorrer no defeito quo Raoul de La 
Gra ssarie notava no Projccto de Cod. Civ. 
Allemão. 

Não omi.ttimo3 nenhum principio e nenhu-
ma regra essencial ao co.ntracto, e n::t reda-
cção dos artigos, tivemos o cuUado de evi-
tar qualquer obscuridade, sem descer entre-
tanto, a minudenclas escusadas e a particula-
ritl.ades naturalmente decorrentes desses 
principias e dessas regras, cuja applicação 
deve il.car ao criterio dos que tiverilm tl.e 
executai-os. 

Que se não veja no nosso humilde trab::tlho 
o mesquinho intuito de depreciar ou dcpri .. 
mir a grande obt'a do distindo professor, em 
quem não sabemos o que mais a~ lxuiraJ'-se o 
extraorJina.rio talento e a profunda erudição, 
se a de-licação constante e ininterrupta pelo 
trabalho, sempre fecundo e proveitoso sem-
pre. _, 

Quando mesmo i s~ o nã.o bastasse para que 
essa obra ·o impuzesse ás nossas attenções c 
deferencias, bastaria a autoridarl.e moral dos 
ill ustros jul'isconsultos quo a subscrC'vem e 
rocommendam. 

H i o, abril , I 90 1. - SlW!JiO !JOrelo . 
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DIREITO DAS SUCCESSÕES 

ARTS. 1898 a 2020 

Obse1·vações pm· Deocla~o C. Villela dos S1mtos, 
membro da Conwussão do Inslituto dos 
Advogados B1·az if.eiros, encan·egado de 
dm· parecer sob1·e -esta parte elo m esmo 
p1·ojecto 

EPIGRAPHE 

. A_ parte do projecto do Codigo Civil Bra.-
zll~Iro, que _fui incumbido de relatar, 
abrange os t1tulos 1°, 2° (arts. l89i'l a 
1960) e parte do 3° (até o art. ~020 do 
lt_v. 4°, que trata do - Direito elas stlcces·· 
soes). 
. Igual epigraphe se lê no H v. 4o do pro-
Jecto do Dt'. Coeltw Rodrigues, mas parece-
me que elle melhor exprimiria o seu objecto 
se ttvesse como t tulo sómente _Da suc-
cess~ro- como teem o titulo 4o Iiv 3o do 
P;'OJecto d? Dr .. l~elicio dos Sant~s e ~ llvro 
4 do Dtrelto Ctvll Brazileiro do Dr. Carlos 
de Carvalho. 

9 t~rmo-succ~ssli'?-te!n dous sentidos, 0 obJectrvo e o subJectrvo, rsto é, a totalidade 
elos bens que ficam d3 alguem que morre 
COJl!- os ~eus encargos, e o dit·eito que uma 0~ 
mar~. pe.;soas term a esses bens ; 0 singular 
expl!me amlJos, o plural é empreaado 
para sJgm~CM' a~ especies do succ~ssão ou 
ca~tsa mort%s- e so abrange um, ou para eom-
pr ehend~r tambem a successü'o entre vivos 
de que nao se occupa o livro 4o do projecto: 

O proprio Teixeira de Freitas, que a ad-
aptou no plural quando annotou e accom-
modou ruo fàro do Beazil o tratarlo de Gouvêa 
Pinto, reconheceu que «fugia do rigor gram-
matical, limitando o pluea.l a um sentido 
especial», man teve-o «para indicar a supe-
rior· importancia da snccessão po1· mm·te» 
(nota 308 add.), e a commissão revisora, sob 
a epigraphe - Da suacessa:o em _geral - do 
titulq 1°, pela qual substituiu a do projecto 
primttivo, não só trata do direito de sueco~ 
tJ.er, 1mno deiloe herança e herdeiro, o qw? 
mostj. a a procedencia do reparo. 

O Cod.igo Portuguez denomina - Das suc-
cessõ~s-o titulo 2° do seu livt·o 3°, mas isto 
não basta para . justificar a sua actopção no 
livro 4o do projecto, cuja redacção deve ser 
apreciada com attenção, pois em alguns ar-
tigos se leem ter•mos que não são classicos 
no direito; em outros encontram-se palavras 
que n~o teem o sentido restdcto que .lhes é 
attri~uido, e ha expressões diversas para 
stgni~car a mesma causa, o que reptüo -
grav~ defeito-em um Co(ligo. 

Con.w essa obser·vaç:ão, outeas me sugge-
riu o estudo da parte referida do livro 4°, 
as quaes passo a expor : 

CAPITULO I 

Al't. 1898 

Dá em um só perioclo as dotlnições de he-
t'LWça, herdeiro o legatario. IJulao conve-
niente separal-as como no art." 1735 do 
Cod_. Portuguez, no qual são iguaes (~s tl.o 
proJec·po as de herdeiros e legatario . 
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' Quanto á de herança peefiro esta - o pa-
trimonio de uma pessoa fallecida com todos 
os seus encargo~. E' mais clara e mais 
concisa. 

A1·t. 1899 

Dispõe quo- «11 succossão he1·editaria tom 
lagar ou por clisposi r,:ão de ultima vontade 
ou em virtude d.a lei. » 

Só se occupando o livro 4° do projccto tl.o 
succcssão- p01· rn01·te - pttrecc-me inutil o 
qualificativo- he,·eclitaria-pois é intuitivo 
que se retere á heranç-a . 

CAPITULO II 

TRANSMISSÃO DA HERANÇA 

Arts. 1.904 a 1908 

E' as3im redigido o art. 1904 : - «a sue-
cessão abre-se pela morte do - autor da he-
rança e no lognr do seu ultimo domicilio.> 

A expressão - autor ela herança- é a. do 
Cocligo Portuguez (arts. I 937 e I 938) ? elo 
Araentino (arts. 3282 e 3286) . O proJecto 
!lo "br . Felicio dos Sa.ntos tambem 11doptou-a 
no art. 1395, mu.s é ella nova no nosso di-
reito, no qual é usado e-por todos conhe-
cido-o decujus . 

Certamente por isso, o Dr. Coelho Rodri-
gues a !_optou esse termo ao portuguez -
decujo - (art. 2397 do sou projecto) e o 
art. 1905 do p1•ojecto emprega-o -desde a 
rn01·te dv decujus-o quo mostm quo o habito 
foz esquccoe a novn. expr_cssão elo art. J 905 . 

Ainda no art1go soguwte- 1906-le-so-
«se o faUccúlo üoixn.r conjugo meeiro»- o o 
art. 1948 emprega. tt expressão- «irmãos uo 
defunto». 

A p11lavra - clect!jus-não sendo portu-
guez11, rlevo ser substituída, porém-autor 
da herança não significa proprietario do pa-
trimonio, sim seu factor, e nã.o exprime bem 
a idé11, pois muitos trn.smittem heranç:,as 
que de outros houveram sam terem ~ara 
ellas contribuiclo ; por isso eu preferena o 
tm•mo empregaclo pelo Dr . Coelho Rodri-
gues . 

Faç:o oxten iva esta ol.Jserva.ção a to.lo o3 
artigos om que o peojecto emprega a ex-
pressão-autor da homnç:a. 

A1-t. 1.906 

a posso e administração competirá ao her-
deiro designado pelo juiz, se outro não o tiver 
sido no t estamento . » 

Não é claro o artigo. Na P parte trata 
do conjuga meeiro e n11 2 .. prevê o caso de 
não sobreviver conjuge; mas esquecida foi 
a bypothcse do sobreviver conjugo que não 
seja moei ro. 

Não vejo razão para excluir este, uma 
voz que olle tambem é herdeiro, sinão 
no caso de outro ser nomeado em testa-
mento o por isso ou redigiria assim o 
artigo: 

«Se o ü~llecido deixar conjugo meeiro, com 
quem estives3o vivendo ao tempo da aber-
tm·a da succossão, será este mantido na 
posse e administração dos bellB communs 
até a partilha, e o mesmo se observará 
quando deixar conjugo, que não soja meeiro, 
uma vez que outro herdeiro não tiver sido 
nomeado em testamento. 

Se, porém, não houver conjugo sobrevi-
vente, a posse e administração competirão 
ao herdeiro escolhido pelo juiz, se outro não 
o tiver sido em testamento. » 

Art. 1907 

« Sendo á mesma heranç:J. chamadas simul-
taneamente varias pos ·oas, scr;l o seu di-
reito indivisiYel, ta.nto a respeito da posso, 
como do domínio, emquanto a partilha se 
não fizer. 

Paragrapho unico. C11da um dos co-herdei-
ros póJ.o, neste caso, podit• a. totnJid11do rla 
hor11nça, seni que o clcmanclado possa oppôr-
lho a excepç:ão de quo a beranç11 não lho per-
tence por inteiro. 

E' roprodncção dos 11rts. 2015 e 2016 do 
Cod. Portuguoz com o accrescimo no para-
grapllo unico das pa.lavras-«ncste cuso »-

Por esse paragrapllo o co-herdeit•o pódo 
pedir a terceiro que não tenha direito á he-
r11nç:a que lh'a restitua o, como o dir.;ito a 
e ta é indivisível, o peLUdo t11nto pólo ser 
feito por um co-herdeiro, como por todos , 
sem que o terceiro pos>a obstar a entrega, 
sob o fundamento de uã:J pertencer ao auto1· 
todos os ben , vi to haver outro co-herdeiro . 

Digo- pedir a terceiro - por·quo si fõr 
co-herdeiro quo o toja do posse da lteran('a, 
o ca o não é de-acç:ão-e sim-do inventario 
-no qual aquella caberá ao que tiver em 
eu ía vor a profi>reucia legal. 

E, so as im \ devia ser mai claro o par::t.-
o-rapho, como ficaria e di es o-«a terceiro 

« So o fallocido deixar conjttgc mcci1·o, com quo e tqj~ de po. o dôl. hOI·an ~·a. , s_em dir~ito 
quem csLive o vivcmrlo no tclllpo d<t morto, . a oU:t, potlo cada um dos co-herdmros pedrl:a 
será este mantido provi~ori<tm nt< n<\ po.sc \ m sua f:._ota.litlad<', sem quo ello _possa oppm· 
e administraç;~o do ' ns oonunun _:ü a.· n. X'OP<:<tO_ de _qn o. herança n~to lhe :por-
partilha j SÍ DitO h OUV l' COI\illll' ôOÔ!'t'tlllltlíi(IJ, tono por Ult ll'O , 
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CAPITULO III 

DA ACCEITA ÇÃO E REPUDIO DA HERANÇA 

Arts. 1909 a 1923 

O projecto primitivo trata dessas materias 
em dous capitulas denominados:-Da accei-
taç,/o da herança-Da renuncia da heronça. 

Não comprehonüo a vau tagem da altera-
ç-ão feita pela oommissão revisora, nem 
quanto á redu~çii? _a um só capitulo, ~em 
quanto â subst ttmçao pelo termo-repudiO-
da pala v I'J.-renuncia. 

E' cedo quo es~a ultima expressão é a do 
Codigo do Urnguay (livro 3•, tit. 4•, 
éap. 3•) ; do Codigu Portuguez (livro 3•, 
cap. 4•, secç~o 2a ) ; do Codigo do Chile 
(livro 3•, tit. 7"); do Codigo Argentino 
(livro 4•, tit. 2•) ; elo Codigo Francez (li-
vro 3•, tit. 1•, cap . 5•) e talvez ele outros ; 
mas o que é fóra de duvida é q Lte-r·enuncia 
-é classica no nor~so direito, onde foi ::;em-
pro empregada como ~ynonymo de-recusa-
e exprime melhor o pensamento de-r·epudio 
-qtto signi'/lca a recusa com desprezo ou 
repttlsa. 

O Codio-o Italiano usa-Da 1·enuncia-( li-
vt•o 3•, cap . 3•, secção 2a) ; o propt•lo pro-
jecto empeega o termo no art. 1960 e o 
Dr·. Coelho Rodrigues qtte adaptou o-reptt-
dio - usa tambem ela reuncnia - nos 
a1·ts. 261 ! e 2618 o nos · da socç·ão 3a (2625 
o seguintes ), que tt·ata do -beneficio do 
inventw·io e dos settS effeitos. 

O projecto não se occupa doss_a especie do 
acceiLat· a heranç-a, usada entre nós e con-
signada no CoLligo Portug tez ( arts. 2019, 
2044 c seguintes ) ; no do Uruguay (artigo 
l03G) ; no do Chile ( art. 1247) ; no Ar-
gonLiuo ( art. 3357 v. ) e no da Italia 
( arts . 929, 955 c segu.intes ); e apenas no 
cit. art. 1916 di~põo que « o herdeiro 
não 1·e~poude por encargos excedentes ás for-
ças da het•an~;a, incumbindo-lhe, porém, a 
prova de8sa excusa, salvo o caso do inven-
tario jndicial, que iaç·a cot·to o valor dos 
bens herdados. » 

Art. 1912 

Esse artigo tl.tspõo quo: 
« Considera-se como tendo 1·epu.diado a he-

1'ança o herdeiro que, notificado da abertura 
rla succo.;são, não se manifestar no prazo de 
30 dias.» · 

O Codigo do Chile ( al't. ·. 1232 o 1233) o 
o do Ur11guay (arts. l045 c 1045) so:a-
sign;;l.m disposi<.:ão identica ; mag reputo-a, 
apezar di::~iio, inj1tsta e perigosa. 

,· 

Injusta porque a renuncia eleve ser sempre 
expr-es3a e nunca presumida, como o exige ·<;> 

. pt•oprio projecto no art . 1917. . 
Pericrosa, porque a certeza que hoJe todos 

teem d~ que a revelia nos inventarias não é 
pumda com pena tão grave, podorâ motivar 
ser '. os prejnizos. 

A neo-!iO"encia de muitos, a ignorancia da 
maioria da população, c até as dif:ficuld.ades 
de communicação em grande parte do nosso 
territorio, contribuil'ão para e~ses prejuízos, 
sem vantagem p:na o dü·eito e só para os 
qtte mais espertos furem. 

Por Isso, e de accordo com o art. 2041 do 
Codigo Portnguoz, eu concluiria o artigo de 
motl.o contrario, dizendo: -entende-se haver 
acceUo a her·ança-em vez de-entende-se ha-
veJ" r·epudiado a her·ança. 

Art. 1913 

Ha um erro de impressão na roforencia ao 
art. 1898, quando devia ser ao de n. 1908. 

CAPITULO IV 

DA HERANÇA JACENTE 

Arts. 1924 a 1926 

Determina os casos em que a hera.uça devo 
ser considerada jacente ; dispõe qua.nt::> á 
g t.t[tl'da, conservaç:Ko e administração dos 
bens o diz quando deve ser declarada vacante. 

$egundo o art. 1926, p:t.ssa_ ao Estado, _no 
qual se tiver dado a doclaraçao de vacanc1a, 
a rlropriodade dos bens recolhidos aos seus 
co~·res. . 

~"elo dispo.lto no art . 32 n. l da !01 n. 22!, 
de 20 de novembro de 1894, reproduzido no 
ar j;. 1~7, parto la, do dec. n. 3084, de 5 de 
novembro de 1808, esse deposito deve ser 
feito sempre nos cofres da União, á qual é 
devolvida a herança vacante. 

.f,. COnstituição nada dispõe que contrarie 
o qireito vigente c muitos motivos me con-
vepcom de que é melhor mantcl-o que alto-
rat·o. 

CAPITULO V 

DOS INDIGNOS DEl SUCCEJDER 

A1·ts. 1927 a 1934 

{\pezar dessa cpigraphe, o art. 1927 usa 
da expressão:- «Siío excluidos da successao», 
a qual não estct do accortlo com e)la. 

fl.- (~xclusão é a consequencia da indigni-
da~e e sobre esta, e não sobre aquella, é que 
o !ll'ojec to dispõe. . 

., 
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Não exprime, pois, a idéa a expressão do 
artigo, que cu subs tituiria pela adoptada no 
art. 233!:J do Cod. Allemão: - «Sc'ío indignos 
de rucceúe1·. » 

O proprio projecto, no art. 1998, dispõe 
que-«o que supprimir o codicillo serri in-
digno de succeder», e não-será excluído da 
successão. 

O n. 5 do art. 1927 menciona como in-
digno - «O que por violencia ou frn.udc 
ti ver impedido que se faça o testamento, 
houver retido ou ocwltaúo o testamento já 
feito ou obrigado o autor da herança a testar 
a romper ou alterar o testamento.» 

Parece-me que o art. 1898 acima citado 
ficará melhot• collocado como um numero 
do de n. 1927 do que no capitulo-Dos codi-
cillos-onde se acha. 

Art. 1928 

Nesse artigo é denominadl'.-conlenC'iosa-
a acção pela qual deve ser declarada a indi-
gnidade. 

Não ha essa especie de acção no nosso 
direito processual, c o projecto primitivo não 
usou de tal qualificativo, limitando-se a dizer: 
- «a indignidade deve ser pronunciada judi-
cialmente, mediante provocação dos interes-
S1dos c audiencia do indigno (art . 1763). 

Eu prefiro a redacção do artigo revisto, 
supprimida a palavra contenciosa- o qual 
fica assim: a índigo idade deve sct' declarada 
por sentença em acção movida por interc.l-
. ndo. 

TITULO H 
SUCCESSÃO LEGITIMA 

A1·ts. 1935 a 1937 

Diz o aet. 1935 que não pôde ser herdeiro 
legitimo o que não era ainda concebido ao 
tempo da ab::~rtul'a da successão . 

Reputo desneceasarià essa disposição, visto 
como o projecto, ao tratar das pessoas natu-
raes, deixou claro no art. 4° que a garantia 
dos direitos eventuaes no nil. Jei uu·o só podia 
ser dada após a concepção. 

CAPITULO II 
DA VOCAÇÃO IIEREDITARIA 

Arts. 1938 a 1954 

Esse capitulo ·modifica prJfundamonte o 
dit'eito vigente, pois : 

!)-extingue a incapacidade dos filhos os-
purios, equiparando aos legítimos os natu-
ttm.1.es reconhecidos i 

.•· .· 
't..• 

II)-só reconhece a succes3ão dos collate-
raes até o 6° gráo i 

lll)-dá ao ü•ntã.o unilateral metade do 
quinhão que couber ao irmão germano ; 

IV)-chama á successão com os irmãos e 
sobrinhos do fallecido o conjugo sobeevi-
vcntc, o qual tambcm concorre com os de-
scendentes o ascendentes, si o regtmen do 
casamento não for o da communhão ; e 

V)-regula a successão do filho adoptivo, 
que por sua vez é equipara.do ao legitimo. 

.A1·t. 194.0 

D!virjo da disposiç·ão desse artigo que 
eqmpara aos legítimos os filhos natUl•a.e3 
reconhecidos, não quanto ao principio esta-
belecido, pJas porque o pr0jecto : 

I)-nada dispõe quanto á época em qw:i 
deve ser feito o reconhecimento; 

II)-nem·distingue entre os naturaes pro-
priamente ditos e os espurios, como·se vê · 
dos arts. 440 a 454. 

Ao contl'ario o art. 444 permitte o reco-
nhecimento dos filhos espJlrios, e na expo-
siç?í,o de motivos que precede ao projec to, o 
seu illustre autor procueou juatiticar o pri-
mitivo art. 421, que menciona o reconheci-
mento do-filho adulte1·ino ou incestuoso. 

Estou nesse ponto afastado das innovações. 
Nenhuma. razão de ordem so.::ial ou jurídica 
conheço que justifique a perturbação da fa-
milia com as surprezas Lle reconhecimentos, 
nem tão pouco o direito concedido aos filhos 
naturaes, em (letrimcnto do.;; legí timos . 

Se pela falta dos paes não devem ser os · 
filhos punidos, muito mais' razão ha para não 
prcju'licar os que provêem de um matl•imo-
nio valido. 

Isto quanto ao.:; naturaes, porque quanto 
-ao adulterino e ao incestuoso-não compre-
hendo como pos.>a a lei equiparai-os aos 
filhos legítimos, sem quebra dos princípios 
de morai que devem reger a sociedade. 

Nos codigos que consultei só encontro dis' 
posiç,ões prohibitivas do reconhecimento dos 
filhos espurios, c foram estes: o da Hes-
panha (art. 119); o Argentino (art.s. 338 e 
seguinte); o de Uruguay (arts. 203, 209 o 
222); o do Chile (ar t. 270) ; o Francez 
(art. 335); o da Italia (art. 180) e o Por-
tuguez (art. 122, ns. l e 2). 

Do mesmo modo se manifestavam em seus 
projectos : o Dr. Felicio dos Santos (art. 753) 
e oDr . Coelho Rodrigues(art. 2145). 

A minha opinião é que deve ser mantido 
o direito actual, que exig·e - para que os 
filhos naturaes reconhecidos concorram com 
os filhos legitimes, C! ue o reconhecimento seja: 
anterior D,o casamento do c1ua1 proveiu a. 
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prole legitima ou refi~a-se a_ fi lhos concebi- O toemo sob1·evivo deve see substituido 
dos e nascidos após a d1ssoluçn,o de tal casa- por sobrevivente, já empregado pelo pro-
men to. jecto . 

Qua.nto aos dit·eitos do filh o adoptivo, o 
mon parccct• é quo não devem soe igun.cs aos 
ilos tllllos legitimas que sobrevenlmm ao 
adop tan te, nem superiores aos ascenrlontes 
destes, caso ellc fallcç11 sem desccndon tes 
legitimes. 

O Co:J.igo rl.o Uruguay só chama o filho 
adop1.ivo á fJUccessã.o~ na faHrt rlc descen J.~ n ·· 
tes o asce ndentes, e Ju nti1mcnte com os n·-
mãos, o conjuge e os filhos oatu t•aes do arl o-
p~an bo, cabendo-lhe a ·4"' pat'te da herança 
(art. 1002) . 

Julgo que . poderiam ser conciliadas. as 
disposições cl.anclo-se ao filho aLloptl v o, 
quando concorrer com legít imos, mcta.:.e 
<lo quinh:\o de ca.da um dest.es o qnando 
0 a.doptantc só deixar "sccndcntes , um qni · 
nlü1o igual. 

A1·ts. 1941 e 1942 

Nesses o,rLigos ó confol'ido ao conjugo 
sobr•cvivcnto o direito rl.c succeclor, junta-
monto m os descendentes c ascendente::;-
« l>Ompt'O quo o rog ilp,on nntrimonial não 
lho dee direito tt rueiação em todos os 
br.ns o·u sdm.cnte nos adquiridos» ( adi g-o 
1941 ) - « sdment.e âos adqw:dclos » ( a.l'tigo 
1942 ). 

N<-LO oi , ao cm•to, como devem ser cnt en-
cti< los OS$ OS :fi naes , t ii.o o lJsc uto s são. 

, 'i ollcs qum·cm dizer qu e da. l1Cn·a.nçn. 
nii.o ó ox.cluido o co nj11 gc sobrev ivente 
CiUI1nrlo Sll:t meiaÇi1o- fóe só mentc nos 
bens adquieídos n:1 constanciit do matrlmo-
nio - s"i't inutcis, pois já est;\o compt•ohon-
rlJdos n1ts pttl:wri1~ anteriores - m.eiaçao em 
toclus os ·bens. 

Si,por(Jm, querem significar que a. mei11çi:io 
- sú nos bons adquil'idos - t:J.mbcm impede 
o conjugo sobroviven l.e de ter o seu quinltão, 
r.onsl.ituom uma restricçU.o q uc considero 
i njusttL. 

Som elltt o mon acconlo ó completo. 
Nos a1·b:í. 3570 o 3571 t em o Cocl igo Ar-

n·e n I; i 11 O tlispos[ÇIÕOS iclcnticas . 
A·rf .. 1943 

Dispõe - « que o quinl1i'i.o do conjugo so-
b?·tmivo,quamlo concorrer com os o.sc nd ntcs, 
HO t'<t igu·Ll ao do cadtt um dolles, e so houver 
flosigualclu.de nos qu inhões destes , olle toma-
rtt o logttr do um no. linlm onde fOr m nor 
o sou uuro I'O. » 

N1i.o compt·ehendo l1cru a 2" po.rl;o, pJiS 
nho ~nt qna1Hlo LHJ.vm·ll 11 do:>ignu.1ttatlc 11 que 
o!lo se l ' fq•o 1 a.sslm a ::;uppl'Ü11il'io.. 

A1't. 1946 

E8se artigo, no qt1al impropriamente é em-
pregadi1 a pa li1vra- poste1·idacle- para ~i
g·nHici1r - descendencia- dispõe que : «si 
o filh1 adoptivo fa llocer sem doscemlentes o 
scmpaos, é ao adoptante devolvida a hera.nça, 
dt• p,·eferenc ia n.os outros ascendentes Jl'llt n-
raes elo fallecido. » 

Po1· que crear essa oxcepção á ot•dem ela 
successão já .estabelecida ? 

Art. 191.8 

Pelo dir .:l ito vigente, q•1e esse artigo n'ío 
innovct, «si o filho fallece sem tosta.mento e 
sem descendentes ·o cl eix.a bens herdado .> 
de seu pae ou mfie , este ou est11 lhe succe-
clem, ma~ si já houver contrahido ou vier 
::li contra.hir ou tras nupdas, só terá o uso 
e fructo durante a. vida, pertencendo a pro-
pricdacl.e clelles aos iemãos germanos elo frtl- · 
lecido, existentes ao tempJ da abertm•a du. 
SUCCOSStO.» 

Na pratica, entretanto, por vozes se t em 
agHado a questão de sabor se o pac ou mã.l', 
qno em estado de vi uvez succoi.leu a filho, 
qne deint iemi\os, nesse estado dispõe dos 
bens 1 depois ~ootrao outro casamento, :pra-
twou acto vahdo. 

Peqso nega.tiva.mente, porqúe a snccessiio 
nesse caso é limita.L111 ; a herança devolve-
sc com dominio reso luvcl, operando-se a re-
so lu t:~o com o novo co.sa.mcni;o ; ma.s j;I in-
terv im em questTi.o dessa especie, e como o 
fim ds~ clispo~i J~o <la pl'imoira parco do artigo 
é garantil' Od irmãos do fal!ecido, eu a l'O-
clig iri,a do seguinte modo : - so fallecer o 
filho sem descendentes c sem testamento o 
deixa.r bens herJaüos de seu pai e de sua 
mã.l, ~ucceder-lhe ·ha nesses bens o pai ou a 
mõ. i, }na l só terá o uso 'e feuc;o durante su~ 
vida ~e o fallecido deixar irmãos germa-
nos, [\OS qu11es po ~·tcnco t'á a prop :·iedaclc dos 
me. mos bens. 

Ess(t dispoaição não tent logn.r se só sobre-
vivet··~m ao pai ou mãi, netos , filhos elo 
algum ou a lguns irmãos gennano3 do fal-
lecidQ. 

AssJm, nenhuma duvida. mais havel'á c 
evitar-se·hão os abusos e prejuízos quo do 
outro modo poderiam d11r-se. 

Ad. 1949 

Det~J·nüna qn - « na fa.lta. do closceuden-
tos, snl'iio chamados á suc ces~ão cont o con-
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jugo sob1'evivente n~o divoeciado, os irmãos dade com a lei e as formalidades nella eStabe-. 
do íallecido e os sol)rinhos deste que coucor- Zecidas, dispõe, para depois ele sua morte, d:e 
r.erão com os tios n::t partilha d<t herauç::t. todo ou parte de seupateimonio.» , 
Não havendo irmãos nem sobrinlws, a he- 1 Do mesmo modo define o Corligo rlo Urct~ 
rança pertencel'[L inteira ao conjugo sob1'e- ·guay no art. 754 com a unica difl'el'eo.ça de _ 
vivo.» iclizcr-,-de conformidade com as leis-que ox-

Reno;vanclo a observação sobre o termo- !Prime bem o pensamento, pois ab1·ange 
sobrevivo- jéÍ, feita ao art. 1943, penso que ,tanto as que dizem l'espeito á capacidacle' 
o artigo não está completo, porque: não diz lpara testar, como as que estabelecem as 
que quinhão cabe ao conjuga, nem se elle jfórmas e requisitos do testamento. 
succede qualquer quo soja o regimçn do c a- 1 Definição idontica é a d0 art. 2439 do pro-
sarnento, como aliás o fez; quanto a este, jecto Dr. Coelho R0clrlgues. 
nos arts. 1941 e 1942 e quanto áquelle no -0 2• «prohibe o testamento conJuntivo, 
art. 1943. seja simultaneo, reciproco ou correspe--

De accordo com esses artigos, pal'ece me ctivo». 
que o quinhão deve ser igual ao de cada E' a suppressão do testamento de mão 
irmão e que ó conjuga só deve succeder se commum e por isso parece- me que ao termo 
não tiver meiação em todos os bens. conjuntivo deve accrescentar--se- ou de mâ.e 

Mt. 1950 

-- Dispõe quo em falta do conjuga serão cha-
mados á successão os collateea.es do fallecido 
até o 6• geáo. 

O mesmo limite na suecessão dos callate-
ra.es estabelecem o Codlgo Argentino (artigo 
3585 ), o do Chile (art. t192 ) e o da Hespa-
nhtt ( art. 955 ) . 
- Na exposição do motivos do smt projecto 

justifica o illustre lilr. Clavis Bev.ilaqua essa 
disposição de IlllOd(i) satisfatorio. 

· Art. 1951 

- O mesmo dJgo quanto a esse artigo, que 
qá aos. irmãos unilateraes que concorrem 
com os germanos metade do quinhão que 
couber a cada um destes, estendendo a dis-
posição aos filhos do irmão unilateral que 
concorrerem com seusJtos ou primos. 

Preceitos identicos contêm : o projecto do 
Dl'. Felicio dos Santos· (art. 14.25) e o do 
Dr. Coelho Rodrigues ( art. 2412), o Co-
digo da Hespanha (art. 949 ), o da Italia 
(_art. 7 41, 2a parte ) , o Francez ( art. 752 ) 
e o Portuguez ( art. 200 l ) • 

A?·t. 1954 

- Renovo a observ.ação feita ao art. 1926 
sobre a devolução aos Estados d0s bens 
vagos. 

TITULO III 
DO '1'ES'1'Ali1EN1'0 BM GERAL 

. I - - , 
O 1• artigo define testamento - « o acrfio 

revogavel pelo qual alguein, de conformi-
V•I· li 

commum-mas estou de accordo co.m a dis-
_posição: 
· 1) porque não é praticado entre nõs esse 
testamento. Os conjugas, desJ.e que estão de 
harmonia sobre o modo de dispor .dos seus . 
:beos, preferem faze1-o separadamente; 

2)-pol·que reputo difficil concilriar o prin- ' 
cipio essencial da revogabilidade elo acto 
com o pacto que contém esse testamento, 
quàndo é reciproco ou correspectivo. 

Tambem não admittem : o Cod. Francez 
(art. '968) ; o Argentino (art. 3618); o do' 
Chile (art. 1003); o do Uruguay (art. 756)·;_ 
o ela Italia (art. 961) e o Portuguez (art. 
1753). 

Os projectos dos- Drs. Felicio dos Santos 
(al't. 1602) e Coelho Rodrigues (art. 2441) 
consignam disposição identica. 

Parece-me, entretanto, que o artigo fica-
rüt melhor collocado no Cap. III, que trata-
das fórma,s 0,rdinarias ou especiaes do testa-
mento, 

CAPITULO I! 

DA CAPA€H>ADE 1'ES!l'AMEN1'ARIA A01'1VA 

Substituiria a epigeaphe po!! esta- Da, 
capacüJ.ade para fc\Zer te~tamento- de ac ... 
cor,do com o projecto, que denomtnou o 
Cap. X- Da capacidade para adquirir por 
testámento-e não- Da capacidade testamen~ 
taria passiva, 

__ , .. · .. i,, :,_A?<t( . 1013 
Diz quaes são os incapazes ele test<tr e 

no ri. l !Jlenciona os menores de l •1 annos. 
:Wl, tüúa:'inri,G.V().ção ao: il0ssq direi to, que man-
tem a (.UJ:re:Conça üas idades, scgrmdo o sexo, 
sendo a de 14 annos pa1'a os homens o a de 
12 para as mulheres. (Ord.liv. 4° tit. 81. pr.) 

Essa· idarle foi uniforme para todos os actos 
da vida civil até a ap,plicação do Dec. n. 181; 

oi 
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de 24 de janei ,•o de 1890, que a elevou 
para o casi1mento, no § 8° do art. 7", a 
16 o 14. 

O Projecto mantom essa disposiç-ão (art. 226, 
n. 11), mas extingue para os outros actos a 
ditforonr;a das idades con fo1·me os iiexos. 

Tendo em vista a razão da lei quo esta-
belece o mínimo da idade para os actos da 
vida civil e attemlendo : 

I, que é inconto:;tavel que na mulher o 
desenvolvimento physico se opera com mais 
rapidez que nos homens ; 

li, que o desenvolvimento moral e intcl-
lectual, inseparavel do physico, é entretanto 
mttis lento, constituindo exeep<:ões os casos 
em que o contrario se verifica ; 

UI, qne quanto mais elevado fôr o mini mo 
da idade le&"al pam os actos da vida civil, 
mais garantia terão estes ; 

IV, que para o casam ento q11e se pratica 
tendo-se em vista pl'incipa.lmente o eles-
envolvimento physico dos contrahentes, 
manteve o projec·to a distincç·ão dos sexos o 
·t idade de 16 e 14 annos, mitior dous anno. · 
que a legal ató 1890 : 

Sou do parecer que do mesmo modo seja 
redigido o n. I do artigo . . 

Assim pensando, não retrogrado. De ac-
COl'llO com a Jegislaç·ão de 1890, faço apenas 
nma ampliação que a expe1·ienc·'a o a obset·-
vação aconselham, os factos jus'.ificam e a 
propria exposi~·ão de motivos do i ! lustre 
a ntor do Pl'OjE:cto autoeiza. 

Nella. .·o lê: « Cei'tll.mcnte a pttberbado 
floresce mais cedo na mulher elo que no 
homem, poróm esse phenomeno não offerecc 
base pal'a estabelecer .. se uma differento me· 
dida do capacidade para os dons sexo~· em 
relação á g ne1·alülade dos a.cl;o jnridicos. 

R' ao (lesenvolvimen lo m en tal , ao pocle1· ele 
adaplc!çOo ds condições da vida socia l, á for· çr.t 
ri e ?'esistenc:·a cont1·a os peri,r;os que a pervm·-
s1dacle profttsamen te espalhe! na socieclacle, 
q~e se clew! attender, pm·a afli·otllx:a?·em-se os 
liames ela tutela da lei e pennitt:'1·ern-se as ew-
perien cias da activicladc lim·e.» 

Não comprebondo como com taos razões 
so pôde chegar á ·onclusão de que para o 
ca."amento, cuja condição primordial é a pu-
bcrdad , a idade deva ser maior (l) que para 
os outros actos clit vida .. civil, que exicrem 
dos c.tue os p1·aticam os requisitos açlma 
moncJOnados. 

'oja como l'o1·, ó esse o mou parecer (2), o 
posso amparai-o com '~ di sposição dos 

(1) O n. 11 du urt. 21 8 lo prujecto prirni-
i;!.vo marca, 15 o 17 annos. . 

(2) Assim votei na sessão <lo tle j ulho ,oo. 
bre o n. 1 do aJ't. 5° da Parto Geral. 

arts. 1848, n. 8 c 24 12, u. 2, do projecto do 
D r. Coelho ltodl"iguca . 

Aliás não são as unica.s . No Chile, como no 
Uruguay, a idade lega l p:tea o c::tsamcnto é 
a mesma quo P<tra o testamento (Cod. do 
Chile, arts. 26 e 1005, n. 2, o lei do ca.sa-
monto civil de 10 do janeiro de 1884,art. 4"; 
Cod. do Uruguay, arts . 93, n. I, o 806, n. 1). 

F.aço extensiva esta observé\ção a todos os 
artigos que se referem aos menores pubores 
segundo o projecto. ' 

A 2" classe dos incapazes é a dos surdos-
mudos, nas condições do art. 5°, n. 3 (e não 
4! como está impresso), o qual é assim roli-
gido: - «OS surdos-mudos, sem ed·ucação que 
os habilite a fazee canhecida sua vontade. » 

Não e.>tá expresso o molo por que devo 
ser· externacl<t a vontade, o que pôde motivar 
na pratica ~uvillas , senão abusos, que cum-
pre pre vem r. 

O art. 1978 permitte-que e surdo-mudo 
faça testamento cerrado uma vez quo o es-
creva, §ate e assigne e ao apresentai-o á ap-
provaç.w escreva perante cinco testemunhas 
que aquelle é o seu testamento-mas é "'eral 
a di sposição do n. 2 do art. I 963 o eu ~t re-
cligiria assim : «os surdos·murlos que não 
puderem manifestar sua vontade de modo -
expresso e por escl'i'pto. » 

E' Q quo determina o CotL Argent ino no 
art. 36 17; sendo que o do Chile (art. 1005, 
n. 5) f) o do Ut'uguay (art. 80:3, n. 4) consa-
gram P,isposiç:ões identicas, pois prohibom 
testar aos q11e- « ncio puderem mani('cstar 
clara1r1ente s~ta vontade por palav?'as ou por 
esc?·ipto.» (l). 

O n 1 4 é assim redigido: «'a mplher viuva 
ou separada do marido nos tern:ios do art. 
288 .» 

Essq artigo prohibe - «que faça testa-
meQ,tq em ~a.vor t~o marido a mullwr quo se 
casar com wfracçao do n. 13 do art. 126», 
o qua~ vécla do casar-se- «á mullioÍ' viuva 
ou separada do marido, por nullidade ou 
an!Jultaç~o do casa mento até lO mezos de· 
po1s dp. vmvoz ou da separação judicial dos 
corpos». 

E', Eois! o _que deterf?ina o n. 4 uma sim-
ples restriCçao á capacidade e mais clara fi-
caria a dispos ição si a mencionasse . 

Redi.,.il-a-hia assi m:- em favor do marido 
a muJii or que se c:asar antes de passados os 

(l) Assim votei na sessão de 13 de julho 
sobre o n. 3 do art. 5° da Parto Geral. 
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dez mezes da viuvez ou da sopat·aç·ão judi-
cial d.e corpos,·por nullidade ou annulla<;ão 
do casamento. 

CAPITULO III 

DAS FOIUIAS ORDJNARIAS DO TESTAJIIEN'l.'O 
Al-ts. 1906 e 1967 

De accordo com o disposto nos arts . 1814 
a. 1819 do projecto primitivo, os quaes tra-
tJ.m do testamento - oldgmplw- embora 
exigindo para elle os requisitos de ser lido 
porante cinco testemunhas e por ellas a -
signado, o quo o desvirtua, sou de parecer 
que dove ser admitticl.t~ essa especie de tes-
t n.mento . 

Todo e ·cripto pelo testador, 
ç'ões do Jogar, dia mez, anno em que o fez, 
nenhum outro póde expr imir de modo ma.i 
completo a. •ua vontade, nem estar tão isento 
do po siveis fal • ifica~ões. 

A Commissã.o revisora applicou as dispo-
si•;ões referidas ao testamento pa.rticula.r, 
ma esto é diverso do ológt·apho, cuja vali-
dade depende l!.a circumstancia de ser e cri-
pto pelo to tful.or . 

Dos cJrl.igo que con 'u~tei a.dmittem o tes-
tamento ológJ·apbo: o Francez (art . 979) ; o 
Argentino (a1·t. 3639) ; o da Italia (arts. 774 
e 776) ; o Allcmão(ar t . 2231, n. 2) e o ela 
Hespanha(art . 67Ci) . 

SEcc;Ão u 
TESTAliiEN 'l.'O P UBLICO 

Al'ts. 19f38 a 1973 

Tratam o.' cs artigos dos rcquil ito e; en-
ch\03 cl.cs~a. ospocio de te ·tamcnt e o de 
n. 1973 di põe que : « o cego só pódc fazer 
testamento aberto.» 

Estou de a.ccordo; mas como no a1·t. 1906 
não ha denomina~ão cte tcstamento-abe?·to-
e sim-publico ou feito por tabollião-por 
esta. substituiria aquolla. 

SECÇAO III 

TESTA~IE :XTO CERRADO 

Al'ts. 197 4 a 1981 

lenciona o pl'imciro o· roqui ·itos e en 
ciaes do testamento cerrado, aos quaes cu 
addicionaria o seguinte : -que o ta.bolliií.o 
cerre e cosa o testamento depois de con-
eluido o instrumento do approv11~ão. 

Não sei por quo o artigo supprimiu-o, man-
tcOli.O todos os que o diroit.o vigente exige. 

Ao 6° requisito - «declaração do officia1 
no instrumento que o testador lhe entregou o 
testamento, havendo-o por seu, bom e firme», 
ou accrescentaria- e valioso, pois é nesses 
termos feita a pergunta como exige o quinto 
requisito. 

«São inhabeis para dispor de seus bens em 
testamento cerrado os que ncio sabem ou mro 
podem le1· .» 

E' identico ao art. 1923 do Codigo Portu-
"'UCZ. Apezar disso, não julgo facil conci-
liar essa dispo ição com a do art. 1974, que 
permitte aos que mío sabem escreve1· fazer 
te tamento cerrado. 

E' possível c1ue haja quem- saiba ler e 
não saiba escrever- mas não ser<L isso com-
mum, e não sei por ctue se conceder a uns e 
não a outros o direi to de fazer testamento 
cerrado. 

Isso quanto aos que não sabem. Quanto 
aos quo não podem ler, acho vaga a ex-
pressão. 

6 cegueira. ou infcrmidade que priva de 
ver impedem de ler ao que sabelll ; porém 
o art. 1073 já di e que o cego 6 páde fazer 
testamento publico -e inutil é repetil-o. 

Supprimiria, poi , esse artigo. 

SECÇÃO IV 

TESTAMENTO PARTICULAR 

Al'ts. 1982 a 1986 
Exige o art. 1984 quo «todas as cinco tes-

temunhas do testamento sejam contost!.'s so-
bt•c o facto da di ~po içã.o ou ao monos 
sobro a SU!L leitura perante ellas o reco-
nheçam suas assignaturas, bem como a do 
testador, para que po. sa ser o testa.mento 
coniirmado. » 

b art . 1985 permitte que a confirmação 
tenha logar quando faltarem até duas tes-
temunhas, por morto ou ausencia em logar 
não sabido, se as tres restantes forem con-
testes. 

Para tornar claro esse ultimo artigo cu 
accre,centaria-a falta. de mais de duas tes-
temunha olJsta a publicação do testamento. 

SEC ; ÃO V 

Al'ts. 1987 a 1989 
Mencionando o. requi itos dos te tam~ntoe 

-publico, cerrado e particular-o proJecto 
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dcLoJ'Jninou a idnrlc das t cstcm nnltas, quo , 
1m lo "'' li. I !JOO, não podem SOl' menores de 
L l an nos . Não lia motivo p<\n\ omütil-<~ no 
t u;:;LltliJCII UO null CUpa ti v o. 

SUJC(,;ÃO VI 

'l'J>S'l'EMUN llAS 'l'ESTAMENTARIAS 

:Prolübe o n. 7 d0 ar t. ·1990 que possam 
ao1' testemunhas em tes tamento :-«os her-
deiros o legata l'ios, seus ascendentes e de· 
scendontcs e aífios na mesma li nha.» 

Pa.L'eoe-me ser repetição do n. 4- «o I.Ler-
deiro instituído, ~:~eu conjugo, os filhos que 
tiver sob patl'io poder, as.:J irri como o~> lega-
tarios» , com amplütções. 

Se não ó, a expressão- herdeiros- só póde 
signilicu.r- os legitimas-e nâ.o vejo razão 
pam impedil-os o aos lega ta ·ios elo ser 
t o ·t munlias, como o pcrmitte o dlreiLo v.i-
gcnto (Cal'los de Carvalho, ar t. 1770 o § 
unlou, ÜI'd., liv. •1, t it. 85). 

CAPlTULO IV 

llOS CODJCJJ,J.OS 

Ai'ls. 101)[ a 1909 

No~ ai'LS . 11J!:Jtl o 1905 são ompt•egatlas as 
6XJ.H'CS~·u as - loga,rcs de grancle e pequena 
JiOVOG!Ç{ÍO. 
jt A pomr de ~arem estas as palavras la, 

Orcl. liv. 4°, tit. 8G, snbstitu il-as-llia 11elas 
qu.e us<w1us :-lagares ele gl'aude e pequena 
populttçilo. .. 

Jl?"t. 1.!)98 

,~ O q u supprlmir o codicillo Borã indigno uo succetle.L' .>> 

Confol'me obsCl'YCi ao ocoupai• .. mc do 
n.d. 1927 , pat'ece mo que este artigo ficaria 
melhor coLlocado como um numero delle, 
que diz quacs os indignos de succeder. 

CAPITULO V 

DOS 'l'ESTAMEN'l'OS ESPHCIAES 

Arts . 2000 a 2020 

O projcoto admiúte os segtüntes : 
!)- .Feito om Gcmpo de peste. 
lJ )-Ma ri ti1no . 
lii)-MiJitar. 
IV)-Feito em paiz estrange iro. 

I. 

Estou de accordo com as suas disposições. 
- Iclontici1s encontrei na Codigo da Hespanha 
(al't. 677) ; .no Portuguez (art. 19.10) ; no do 
U.L' ug.uay (<wts. 7Rô, 788, 792 e 803) ; -no Ar-
gentino (ttrt.· . 3672 c 3679) e no do Chile 
(arts. 1027 e 1030), 

Conclusã.o 

São estas a.s observações que, no desem-
penho da incumbcncüt que l'Ccebi, julguei 
do meu dovcr apr eso11tar a0s doutos colilegas 
q uc com1~ôem a commissão nomeada pelo 
instituto dos Advogados c da quu.l, só pat•a 
não so1· considerado desobediente, fctço parte. 

Dci'-Jhes fórma pratica limitapclo-me a 
expor as ra.zõcs do meu parecer, já. porque 
julguei esta a mttis conveniente, já porque 
os meus illus·tres collegas preencherão com 
o sou i,mber , que me falta , as lacunas que 
ollt•S ·t ;~verem . · 

Fiz que o tempo e os meus afl'azeres pro-
Ji.ssioni es mo permittiram . 

. Rio ,julho de 1901.-Deoclato O, Villela elos 
'San/.os. 



PARECER 

Dr~ Coe.lbol ·.Rodrigues 
" 

Capital Federal, 12 do julho de 1901. , :JURISPRUDENCIA 

Illm. Exm. Sr. Dr. 1° Secretario d<1 Ci1-
mara dos Deputados do Congresso Federi1l. CODICJ-0 CIVIL - PROJECTO CLO:VIS-EHTA.CIO -

SUA GENESE E EVOLUÇÃO 
Em· obed1encii1 ás oPdcns ela Mes<1 dess<1 Ca 

mam, que me foram transmittidas em officio.. Graças á honra com ·qu·ese serviu distingnir-
de 12 dejaneiro ultimo, tenho a honrn. de me a illustre Commissão, que constitue· á. 
apresentar-vos, incluso, meu parecer sobi'e Mesa da Cam:1.ra dos Deputados Federaes, 
o Projccto do Cocligo CLvU, inic.i::tclo pelo Sr • . tive a satisfação de ser ouvido sobre o novo 
Dr. Ministro ela Justiça, redigido pelo illus- d d 1 1 1 -trado Sr. Dr .. Clovis Bevilaqua o revisto Projccto o Co igo C i vi ' cuja e a )Oraçao não pmle acompanhar e cujos trabalhos não 
pm· uma commissão de jt1ri.sconsultos, sob a piiclO ver, como desejava, á medida quo i<1m 
Jll'osidencia do mesmo Ministro· sendo impressos, apezar dos reiteiraclos pe-

. O p[trccer consta ele seis artigo~, jli lm·· didos que fiz ao Ministro c <10 Secretario do, 
pressos, para facilitar a su<1 leitura. Commissao. 

Nn. conclusão do primeiro cmitti,em globo, 
o meujuizo, quo procurei justificar nos se- De um membro .desta pude obter apenas 
'guintos, examinando o plano da obra e o o projecto com as emendas correspondentes 
conteúdo do Titulo Preliminar e da Parte até o art'. .1007, o que muHo mo serviu e 
Geral. daqui lhe agradeço, reas não podia bastar ao 

Faltaram-me o tempo e a sande para exa- meu fim • . 
minar detidamente o conteúdo da Parte Es- Ao dictinctO Commissario, encarregado 
pecial e a redacção de todo o Projecto. da revisão typographica, tambem mandei 

Entretanto, si ainda fôr applicavel ao solicitar, debalde, duas outros vezes a mos-
caso o art. 146 do Regim()nto Interno, o não d · 'd 11 d 1 ma gra9a ; de mo o que só consegui ver se cons1 erar annu a a, pe a Mensagem todo o Projecto Clovis··Epitacio no Dim·io ·Presidencial de 17 de novembro do anuo pas.. b d 
sado, a Proposição do Senado Federal,n. 35, Official de 24 de novem ro o anuo passado. 
de 6 de novembro de 1896, coritrnúo ás · or· EssG tal ou qual mysterio sobre um ne-
.dons .da.commissão respectiva, para dar-lhe gocio pelo qual me pareceu, no principio, 
-verbalmente quaes(õ]uer outras explicações, que o Ministro desejava interessar-me, cau-
que ella se sirva exigir do mim. sou-me certa estranheza em quanto não li a 

Va1·ia- do Jornal do Cormnercio, a que me hei 
Illm. Exm. Sr. Dr. Carlos de Novaes, M. de referir mais adiante. 

D. 1° Secretario 'da C<1mara dos Deputados-
A, Coelho Rodrigues. ' Com eifeito, quando foi .. copvidaâo, o Sr. 

Dr_. Clovis Bcvilaqua, com s~iencia e atéap-
plauso da. min]Ja p,arte_, em razãp . de i1PPí1-
rE)nt~ üicompatibHidade; ou exGessivo e~cru. 
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pulo rlo pl'imeit'o lembrado (1), S. Ex., teve 
a ftnoza de communicar--me quo o novo tra-
lJalho teria como base o meu, tomando· se ern 
consideração as cr iticas dos pareceres da 
commissito re visora de J 893 e <.1.:.1. especial do 
Senado, de 1896. A essa fineza vrocurei cor-
responucr, como o mais _interessado;r~o aper-
feiçoamento d3: meu pro:Jocto o o mat>J coiE-· 
petent~ para_ mformar sobre a co--rot,a:çao 
dos arttgos nao aLterados com os substmdos 
ou suppl'imidos, no todo ou em parte, oft'ere-
cendo-llle, assim como ao douto revisor, os 
meus modestos serviços. 

Estes, na occasião, me pareceram accoitos 
e minha grata illusão pftreceu-me, pouco de·· 
pois, confirmada pela publicação semi--of!iclal 
do que entre nós se passara, _n'A Noticia de 
1 de março ae 1899, onde se liam, entre ou-
tros, os seguin tes topicos, a esta hora es-
quecidos : 

« S. Ex. (o Ministro) resolveu convidar 
para osso trabalho ao Sr . Dr. Clovis Bcvila-
qtta, seu collega, na Congregação da Facul-
dade do Recife ... O plano formulado peJo 
Sr. Ministro e exposto nn. carta de convite 
ao Sr. Clovis Bevilaqua consiste em torncw 
corno base do trabalho o Codigo (ormttlado 
pelo Sr. Coâho Uod?·igues, que S. Ex. 1·eputct 
o mais completo e o mais perfeito p1·ojecto 
soúr·e o asstc?ítpto. 

« Existem duas criticas a esse projecto ... 
« Dessas criticas seriam aproveitadas as 

modificações razoaveis, incluídas outrn.s que 
resultassem do estudo e criterio proprios elo 
convidado, bem como de elementos que já 
enriquecem a litteratura jurídica do paiz 
como sej<\m os Co<l.igos de Felicio dos Santos, 
de Teixeira de Freitas, etc. Feito isto, seria 
o projecto submettido ao Congresso,- solici-
tando-se a sua app1·o'riaçCío provisoria, para 
que elle entrasse em execução por um os-
paço, por exemplo, de cinco annos , durante 
os <i uaes uma com.misscTo permanente de cinco 
ou sete membros, jurisconsultos, advogados, 
altos funccionarios, etc., r·ecebe1·ia todas as 
reclamccções que appareces;:em e estudal-as-
hia devidamente. Findo e~ se prazo e incluiclas 
as moclificaçües resultantes · do estudo da 
omnmissa·o, seri.a então solicitada a app?·ova-
çilo clefinitiva do co(ligo (2) .. , O Sr. Ministro 

(1) O Exm. Sr . conselheiro Costa Bar-
radas, meu advogado na acçlio, quo movi á 
Fazenda Nacional para haver o pl'emio do 
meu coutracto de 12 de julho de 1890, <bppro-
vado por 11m decreto do Governo Provisorio, 
de 15 do mesmo moz. 

(2). Todas essas idéa. são em substancia as 
mesmas que eu propuz nas Disposições Acl-
dicionaes T1·ansilorias do meu p1·ojocto, a 
exemplo do que se fez em Portugal e na 

espet'a apre~ontar o projeeto ás camaras an-
tes de t erminada a sessão legislativa deste 
anno. 

«8 devemos accrescentar que o illustre 
Sr. Dr. Coelho Rodrigues, muito patriotica 
e desinteressadarhente (3), olfereceu-se para 
auxiliar o Sr. Clovis Bevilaqua nesse tra-
balho, C~!ja iniciativa é honrosissima pám o 
Sr. j)!finsitro da Justiça. (4).» 

Em seguida A Imprensa censurou a es-
colha do Governo, entre outras causas, por-
que, segundo ella., o Sr. Dt•. Clovis tem um 
estylo rebuscado ou arrevezado c notavcl 
pelos arcnaismos e neologismos, que são 
cousas incompatíveis com a linguagem na-
t ural das leis e, sobretudo, intoleraveis em 
um codigo civil, destinado a conservar-se 
inalterado, ao menos, durante o tempo ne-
cessario paea que a cdtica doutrinaria o n. 
pratica mostrem tt necessidade do sua re-
visão. 

Pouco depois, sinão no mesmo dia do pri-
meiro arLigo da Imprensa, um dos amigos 
mais notorios do accusado, a quem este havia 
dedicado uma das suas numerosas ol;lras, e 
que, então, ainda me attribuia alguma 
parte na nomeação delle,proeurou-me appre-
hensivo, para pedir-me que respondesse 
«quanto antes, e ao pé da lcttra, ao Ruy ·' 
Barbosa.» 

Ponderei-lhe que a cousa não era tão facil 
como ~lle suppunlla (5) e que mais prudente 

Hespap.ha,cujo codigo foi revisto cinco annos 
depoisl de promulgado. Mas, · depois que se 
resolVjBU fazer obra nova e rapida, foi pre-
ciso pçdir a sua approvação definitiva e, 
para :t:'acilitar-se ·o· desideraturn official da 
ultim~ hora, foi necessario o chapéo de sol 
da illustre Commissão Revisora, com cuja 
autorijlade se pretende subtrahir á. discussão 
da Ca~ara dos Deputados o meu projecto, 
já approvado pelo Senado em 1896, e desde 
então votado ao somno lutbitual das pro-
posições antipathicas oli indifl'erentes ao 
Goveq:w, ou aos Ministros, que nem sempre 
se confundem com e]Je. 

(3) O meu o.ll'erecimento foi gratuito, por 
motivqs obvios; rrias, talvez por isso mesmo, 
pareces~e suspeito ao ministro. 

(<!) E.:ssa iniciativet, attribnida ao Ministro 
do act~al Presidente da. Republica, sobre 
um -tr,.abalho contratado por este, no · Go-
verno Provisorio , faz lembrar a historia de 
Bavio com Virgilio c a reSIJosta deste: 

«lias ego ve1·sicH~OS (eci, h!lit aUe1· hona. 
?'es.» 

(5) f,. cl'itica d'A Imp1·ensa não podia ser 
rcspon~ida de outi'o mot.l.o por qLlem, como 
eu, 11ayia notado, n<~ melhor das obras do 
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me parecia contornar a difficuldado: op-
pondo ao juizo daquolle terrível advergario 
os emittidos por diversos jurisconsultos, a 
pedido do mesmo amigo, em uma Polyanthea 
que o editor do Sr. Dr. Clovis publicara na 
Bahia, e que devia produzir o desejado 
effeito, sendo reeditada aqui. Depois de al-
guma hesitação do meu interlocutor, accor-
dámos nisto; mandámos vir da Bahia a 
polyanthéa que foi publicada no Jornal do 
Commercio, sem onus do dedicado amigo 
presente, o sem sciencia do ausente. 

Chegado este e visitado por mim, em m-
. zão de-relaç:ões particulu.res, anteriores á 
sua nomeação, não llto tratei da sua incum-
bencia, nem elle me alludiu a clla; mas 
ac1uell.(l seu amigo tomou-se mais assíduo 
no meu escriptorio, sempre a fallar-mc , do 
trabalho do Dr. Clovis, do pouco que elle 
podia ·aproveitar do meu; das modificações 
que teria do fJ.zor no quo aproveitasse; qas 
excellencias do Codigo Civil do Montenegro, 
que ainda não conhe(j!o; da necessidade que 
tinha de expJicações sobre algumas partes 
do meu projecto, o.~pecialmento quanto ás 
pessoas jurídicas e âs fundações, e da convo-
niencia ' que podia haver ou que havia de 
nos entendermos. 

Respondi-lho que, ten.lo olferecido meus 
serviços ao M.inistro,quo naturalmente havia 
trans:mittido o ofl'ereclmonto ao Dr. Clovis, 
o já tendo estado com este, sem quo ello me 
fallasse do ?tSSumpto (e podia accroscontar, 
sem que, até aquolla data me pagasse a 
visita. de mera cortozia, que lho tinha 
feito), estava entendido que a minha posi-
Qão para com etie só podia ser de auxiliar se 
ello tomasse por• base e desejasse melhorar 
o meu projecto, em vez do Codigo do Mou-

Sr. Dr Clovis, o ,.Direito da Família, ex-
pressão como estas: vedação pt•ohibitiva, 
eurythmia do Direito; Italiotas; tl'onoo an-
cestral; consorciar (por casar); licença (por 
dispen~<\ de impedimentos}; pojar; morbose; 
romartrlar-se; clausula. de dotalização; ce-
nogenese; doario; maquia. dotal; flexionar-
se; teleologia (.entenda.-se fim) do dote· do-
talicio como substantivo, synonymo de 'dote· 
altruica; idionomicos; dissimiles, etc., etc: 
Essa tendencia gongorica persegue-o até 
quando quer corrigir o meu trabalho, como 
se póde ver, desde a primeira pa()'ina onde 
a lei pr·eliminar foi chrismada "em 'intl·o-
dttctoria e a primeira palavra do art. 6o-
salvo, em vez de ser reduzida á fôrma fe-
minina, para concordar com disposição 
como cumpri·a o foi feita pela Com missão' 
f'oi substituída pela. dicção salvante, natu: 
ralmente porque o revisor• confundiu um 
adverb_~o com um adjecUvo, etc. 1 etc. 

tcnegro, tanto mais quftnto eu não acredi" 
tava, como ollo, na possibilidade do. ou~ro 
original, redigido e commentado em sms, orto 
ou dez xnezes de gostação. (6) 

Isto se deu no dia 22 de abl'il de 1899 e, 
no dia 24, apparecllu, logo em segundo Jo-
gar, entre as Vm·ias elo Jor·nal dp Commercio, 
a seguinte quo não mo pareceu redigida pela 
Redacção, nem pelo proprio Sr. Dr. Clovis: 

«Tivemos hontom ocoasião de conversar 
ligeiramente com o Sr. Dr. Cl0vis Bevilaqua, 
quo foi incumbido p3lo Governo de confec-
cionar o Codigo Civil Bra.ziloiro. 

O Sr. Dr. Cloyis t om o sou trabalho bem 
adiantado e já lançou as suas linhas geraes 
o articulou toda a parte introductoria ou 
geral, a qual está sendo annotacla, artigo 
por artigo. Mereçeu sua especial attenção 
o capitulo relativo ás pessoas,i')hrid·icas, ponto 
esse obscm·o da nossa legislação o mesmo na 
doutl'ina sciontifica. 

De accordo com as indicações do ·Sr. Mi-
nistro da. Justiça e Negocias Interiores, 
o Sr. Dr. Bevilaqua tomou por base do seu 
trabalho o P1•ojecto Coelho Rodrigucs,aginclo, 
porem, úm a rnaxima liberdade.» 

Depois desta Varia não estranhei mais o 
mystel'io, de que ficou rodeado, até afinal, ao 
menos om relação a mim, o trabalho do 
Sr. Dr. Clovis; assim como os pareceres dos 
jurisconsultos primeiramente ouvidos sobl'O 
elle, u)U (los quaes ( exactamonte o.unico ci-
tado na exposição do Ministro) fez sobro-sa-
hir a defeituosa redacção do novo projecto e 
declarou, ao correr dn penna, independente 
de pergunta, que o meu« trabalho, julgado 
eom extrema sovel'idado, mediante pequenas 
corrocções, a Sl!ppressão e a tr..tnsposição de 
algumas matel'ias, poderia ter servido do 
base á construc;i'í.o de wm excellente coàigQ 
civil, dos mais compendiosós que conhece~ 
mos». (7) 

(6) Os gryphos, em geral, foram pós~os 
por mim. 

(7) lttstitia qtue se1·a tame;t ... Valhan't-me 
esto juizo e o da Commissão do Senado de 
1896 como lenitivo tardio, mas completo 
contra as censuMs encommcndadas da Com-
missão de 1893, o anuo terrível do es~adó de , 
si tio indefinido. · 

Mas o sabio mestl'e do direito não se li-
mitou a. esta 1;eparação incidente, dispen-
sada ao projecto mutilado pelo nosso ultimo 
codificador. 

S. Ex., o Sr. oooselhoiro Duarte de Aze-
vedo, em uma critica tão summaria como 
substanciosa, ao projecto Clovis-Epitac~o, na 
qual não ha nada c1ue dispense a refiexao do 
leitor, escreveu, no tlnal da pag. n. 4, o se-
guinte, que a conimissão l'evisora. não pôde 
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Apezar disso, apczar do voto do Senado, rencia regímental,pedindo d Camara, q_ue sé 
que sol'á. decisivo na matoria (8), e apezar dignou consultar-me, a graça de ouvir-me se-
do Regimento da Camara dos D~pLlta~os do pa?'acla ou cónjuntamente com o atttor do novo 
Congresso Federal ordenar uma d1scussao pro- e bern fadado pro.fecto, que foi tão bem aceito 
llmioa,r de prefcrencia , sempre que naquella como foi repellido o meu, pelos ministros 
Casa existam dous projectos sobre o mesmo contemporaneos. 
nssumpto e venha algum delles á ordem do Tenho mais razão de pugnar pelo meu 
(lia (9), a commissão revisora não t eve essa trabalho do que g meu illust1•e competidor 
faculdade, indispon~n.vol na hypotheso ; na- pelo seu. Está cústou-lhc n.penás um semes-
'turalmonte ;poeque se a sua maioria prefe- trc do l'edacção, dur&Bte o qual aimla lhe 
1·isse o meu projecto, o futmo eodigo poderia sobr01!l. tempo para ·edltar aqtli oatea obra ; 
ser cltn,mado Campos Sallo '-Rodrigues, em aquelle custou-mo, depois de quasi dez annos 
vez de Clovis-Epitacio- como parece ter de preparo (ll), ·cerca de 27 mezes de cuida-
sonllaclo o jovon Ministro (lO) cu.ia carpacida- dos incessantes , inclusivo perto de cfrrco em~ 
ele reco nheço o cujos multiformes triumphos prflgn.~los nas duas revisões immedia.tas, a 
oBtou halJ.ituaüo a aumirar, desd.e muito, sem que st1bmetti o meu primitivo projecto, de 
todavia os iuveja.r. 28 de agosto de 18\92 a Jil de janeiro de 1893; 

lTispero, portanto, que S. Ex. não leve a E, todavia, emquanto o primei:ro, dep()iS 
mal a minha tentativa. do disputar a prefe-. de dons mezes de l'ev-isão, foi Pecemmondado, 

' o segundo foi suinmariamen te condemnado, 
durante deus mezes de ·exáme oH talvez me-

ou rüia tove t ernpo do pos::tr devidamente -: , nos (12) : · · 
« Tonlw _Q.canhf.llm n·co_ de :f11zer neste lo&'ar a Ist0 póde contfii•mar 0 lltnnexim das rama.!. 
ob'orvaçao do que a. lmgua.gem elo Cod1go é nos !Iabent stta {ata UbelZi, ruas .deve 'tambem 
mui~as vezes tlefeitr~osa, mesmo so_b _o ponto justificar a minha pretençã.o de SLlbmetter 
tl~ Vtsta da vernaculidade: Este VICIO, qu~ opportunamente ::to Congresso algumas con-
Dito ó pequeno om um cod1go, desapparecera. siderações no sentillo de mostrar : 
on a l' visão. Pego licença para não tocar a , • . . • . . • 

n·utis .\10 •te ::LSSL1ll1piio. » Diga qtle n. Commis- . l. Que 0 pr,oJecto C~ovis-Epltacw e .quo 
si\e nli.o pSde, porque, dos seus membros cit'· te~}0 melhor ~ das suas f~ntes ou, da com-
cnmscl'ipto ãs instL·ucçõo do Ministl'O, se mts:sao e que esta mesma nao exJ?.urg?l!- bas-
IJóde 1lizer o que dizia Bacon de cortosjuris- t~nte, nem m esmo dos null?-erosos Vlctos de 
hs . « Samocinanturct vinculis.» hogua~e~ que o consel~en·o Ruy Barbesa 
' · . _ pl'oguosbcou c o conselhen•o Tlt1a:rte de Aze-

(8) A pi'Ol10. wn.o deste, l'Ofercntc ao meu vedo verificou o quo só podiam ser evitados 
}ll'Ojocto, o t'omettida á outea Cn.sa do Con- se olltt pudesse fazer obra nova o não fosse 
gt·osso tlosdo novembro de l ~9G, 6 conceb tda. obdgaüa a. cingir-se á tarefa quo l.he confiou 
ncstos to1·mo · : « Al't. 1 o. Ftca o Govomo o Mini"tro • . 
;wtoriz;tclo <t coutrt\ctar c~m- um ~nr+ on· 2. 0 que do caso de não ser preCcr iclo .o 
snll.o ou C?m. nma. co~~ms ·ao de JUrlSCon- meu tt•aba.Illo, m lhor sorâ: n.dopta1·-se :i 
stdt?s br~l.z~ loli'os ·1 1:evtsao do proJocto d? recente consoliclação do :illustrauo e -m ui<to 

Othgo CLvü, orgamzado pelo Dr. Coelho consc.ioncioso Jurisconsulto D;t· C::arll!lS de Car-
Rodrigues, tlovendo apl'esentar o ~·esnltado valho (13). 
d s _o . trn.IJ~llto ao. Çongrosso ~acwnal na Par'r conseguir o meu fim terei de exami:.. 
so su.o LI~ 189 ,o sollc ttando 11M'a 1 "o a verba na r separadamente, e depois · no seu con-
necessarw .. » juncto 1: 

(9) Art. ltiG do R gimonto da ·ei.l.mn.ru. 1. o ,li exposição do Ministro • 
tlos Deputados do 1 99. · ' 

(lO) n s ulpo-m.e S. Ex . i. •, injusta esta 
suspeit~, qu 'O c_onyat·totl om juizo, dCl)Oi 
quo o vt, o l'OLar1o ll'l' spou avrl c !lemis-
si.vol ar/. mctHm rio Pod L' I~xocutivo, u.ssu1uü• 
n. J.ll'Osid cncin. ~la Oommissiio Revisora, com-
1 o'Ga q1utsi x Luslwtmen t,e de ve lho:; s rvi-
rltn' s da Pa.tria, vonol'antlos }) lo abor e 
11 lo c:tt't1.ct r, COJH idade I><l.l'a terem filhos 
dn sun idnd o, ont1· ollos, um na:tul'al-
tn onto indic<ttlo P<tra. ~wimtls inl c1· pm·c.< quo 
pnclia. l.:tl V0:6 St L' SOIL :I.I'Ô, Cl'<L Ú.O lrt~SlYlO 
tolill)O ohni'o do Pndoe .fttLUoial'io, o mais iu-
d pendor t.c do · teo.', qu tt nos,;t loi fumbt· 
ln pto.l constitniq 1 

(ll) Estive n,qu i som pro em todas us com 
missões elo Codigo Civil, que fot·am nomea· 
das, desde 4 de julho do 1881 até 15 de no· 
vemb11o de 1 89, o clcsta. data. até 12 de julho 
~e 1890, 9-uando me en~a!:re~uei só do prtil-
J OCt~, {:JSti v e em oomm1ssao ao Ministro da 
Justiça encarregado, entre outros ser·yiços, 
do pro;jecto da loi do casamento civil. 

(I~) A comnüs ":io reuni.\1-se a primeü•a 
voz em dias de junho e fjj:1tot1 sou parecer de 
';!,7 do .jHlllO, annivm'sa,rio da lei rio di\ 'Ol'Cio 
om Fl'lt ll Çét . 

(13) Publicado na Belgica em 1899. 

• 
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2." A do Sr . Dr. 'Clovis Bevilaqua ; 
3.0 O P1•ojecto com as emendas da Com-

missão revisora. . 

tanta delicadeza quanta opportun~dade, que 
a obra do Ministro fôrn. o cumpr1men~o da 
sua, pi'omessa, feita na Mensag~m ant~r10r de 
3 de maio e, portanto, annunc1ada sers mezes 
antes. 

Além disso, como fiz a primeira. leitura da 
peça· ministerial depois de ter l1~o a expo-Petropolis, 28 (le fevereiro de 1901.- A. sição de motivos do Sr. Br. CloviS Bevlla-

Coel'ho Rodrigugs, - cqua, cheguei a pensar que fosse este ta~

Tal será o objecto d0s nossos segu.intes ar-
tigos, soh a mesma epigraphe, que este 
l'eva . 

II 

A EXPOSIÇÃO LJO Mi NISTRO 

bem o autor da minuta do tra,balho. do M_I-
nistro, impossibilitado talvez de d1strap11' 
na, occasião sua activti.dade, t6da absorvida 
na salf ação da Patria e nas desc~berbs das 
conspiraÇões que eUe já tem 'feito a?ortar, 

Si nl1o tivesse. a ditq. de saber que o ilil.us- pelo menos, durus vezes e, o· que é mais, sem. 
trado Ministro da Justiça é nortista, como 0 auxilio das Sempronias delatoras, de que 
eu e formou-se na mesma faculdade em que se servilil Cícero . J 

estudei, seria levado pela exposição, com que, Esta hypothese poderia explicar · cert~s 
elle apresenta, recommenda e encarece. ao ana~ogias qlll.e se encontram :nas d.uas expo-

-chefe do Gover-no o· seu projecto Clovis-Epi- sições; já nas'palavras sesquip~daes, c~mo-:
. tacio, a acreditar que S. Ex. :fôra educado remodelação ; já no emprego ~mproprw ~as 
em p.aiz onde só se escrevesse com let tra vozes dos verbos, càmo o colhdem do prm-
grande o pronQme pessoal da . primeira pes- cipio da primeira colu_mr:a ; já na prefe~eD;

' soa do singular, e no meio de um poV'o, cujo cia da ordem inversa a directa, como Factl e, 
.chefe ostensivo reinasse sem governar. em vez ·de E' facil; já, finalmente, ·. na, n?vi-

A primeira conclusão fundar-se-hia no dade do exprimir-se, dizendo oon(t1-cto v1-tal, 
. seu estylo inglez, que me traz á lembrança em vez de luta pela vida, etc., etc. . , 
, os E_qo Consul e me conwle das Catilinari;:ts, Exam~nando, porém, as duas peças melh0r, 
embora sem os nos consubes , de que nellas re'!ilecti que 0 gongorismo é uma especie de 

. t~o . bem usou o aliltor, com quem o nosso sarampã9 , endemico para os jovens chei?s 
distincto parlamentar tem mais de uma se- •de talento e de ambições ; que a telildencm 

.melhanca feliz. · imitativa é innata no homem, sobretudo 
A secrunda resultada d@ seu ar de supe- durant.e a mocidade ; que_ o primeiro e a 

riorüh~de e do tpm a,u,toritarü>. (!].Ue lhe são se,.unda, aggravados pela convivencüt cm:h 
habituaes, até mesmo dirigindo-se ao unico u~ companheiro mais provecto e gongol'ico 
representante responsavel do seu Governo, inveterado, bem podia,m basta,r para explicai.' 
ccmo se vê da citada expnsição, onde pul- as semelhanças de fôrina e de fundo ericon-
lulam a cada columna, proposições corno tradosnos escriptos doBdous, tratando amhds 
estas: «éatenQ.i jú. ·sel' tempo do eRfrenta1·, de um mesmo assumpto . 

. COl'lil decisão e firmeza, a obra .difflci l, srm · Accresce que ha no i.ra,halho do joven Mi-
.. duvida, mas hoje inadiavel, ela r emodelação nistro inexactidões incompatíveis com a 
do nosso direito civil» ... • «remetti-o sem de- competencia especial do seu collega, titular 
mora a alguns dos nossos mais conceituados da cadeira de legislação comparada da 
jw,istas, cuja opinião e conselhos desejei ou- Faculdade do Recife. ' . 
vir .» O Dr. Ma,nool Antonio Dua,rte de Aze- Assim, · por exemplo, duvido que o Sr ~ 
vedo, o primeiro a quem me dirigi, apre- Dr. Clovis fizesse data,r o Codigo Civil ela 
smRtoa .. me extenso e lucido· parecei'. . • , Hollanda de I 838, comendo-lhe nove annos 

«Mais tarde. resolvi reunir outros juris- de idade, ·ou considerasse o actual Codigo 
consultas, Drs. F. F. F. F. e F. em com·missão Civil de Zurich obra exclusiva de Bluntschli, 
revisora do projecto-sob minha presidencia» quando é notorio que, depois do Codigo 
- sem o que (çâ và. sans ~i1·~) ficariam na Í •Federal' das Obriga:0õ·es, protn;ullpdo· em 1~81 
turba-multa do~ .sunples JUr istas, para fa- pelo governo smsso, o pr1m1ttvo cod1gg 
zevem companiH::t ao Dr . Duarte de Aze- daquelle ca,n·tão, recJjgido por aqueUe jurís-
vodo~ . consulto, ·foi refundido por Mr . . Sclmeider 

Entretanto, apezar ele tod~s as appa;renc!f1S para se accommod::tf·- ao novo direito da 
em seu favor, ambas as·mtnhas conclusoes União. (I) 
hypotheticas teriam sido falsas, pois é tanto 
vor(lade.que o autor da Exposiçao ainda agia 
e fallava como secreta,rio irresponsavel de 
um governo presidenCial, · quanto que o se:u 
chefe, na Mensagem dirigida a,o Congresso 
sobre o bem fadad0 p:cojecto, insin1JOU, com 

Yol. li 

(1) O revisor , discipnlo e amigo do aütol', 
respeitou q L~anto pôde a obra do m~stre, 
mas, no cumprimento do seu dever, nao se 
limitou, nem se p0dia limitar,a uma r@ visão; 

~~ 
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Por outro lado a peça. official contém idéas 
tão pouco assentadas solJrc a func(·ão o os 
fins de um novo codigo, que não se poderiam 
conciliar entl'e si, e muHo menos com as 
emHtidas pelo collega do autor, na respe-
ctiva exposição de mo ti vos. 

Para proval-o bastará lembrar que, ao 
passo que segundo o Dr. Clovis «a funcç·ão 
de um codigo é, além de esclarecer a com-
prehensão da lei, cimentar mais vastas e 
profundas substrucções para a sciencia e as 
codifica:;ões futuras », segundo o actual Mi-
nistro da Justiça-ora «é exprimir o estado 
do direito no momento em que é .promul· 
gado »,-ora é a de «verbo creador, que faz 
brotar da confusão e da incerteza a simpli-
cidade luminosa do direito.» 

Ora, me parece que os principacs objecto 
e fim do novo codigo são, antes de tudo, con-
soli~ar o direito vigente qn,e dova ser con-
servado, porque o passado é o pao do pre-
sente e o avô do futur{) ; depois cortar por 
todas as disposições ob3oletas ou nociva;s, 
aind.a que recentes, e por ult'mo cnxortar 110 
seu tronco os galhos, que devem substituÍ!' 
os corl.ados e os que não existüm, mas 
devem existir, como um meio novo para a 
satisfação das necessidades contempJraneas, 
ou como um melhoramento dos meios pre-
existentes, mas ainda, incompletos. 

Em outros termos, ou na linguagem vulgar 
de quem só falla ou escreve na esperança 
de se fazer entendido por todos «um novo 
codigo deve conservar o que ha de bom, sup-
primir o que for mú.o ou inutil e accres-
centar o que . for nccessario ou importar um 
progt'csso compativel ·com as clrcumstancia~ 
do tempo, do logar e dos costumes. » 

Isto posto, si bem comprchendo o e.;tylo 
grandiloquo o mais trabalhoso do que traba-
lhado do Sr . Dr. Clovis, clle não está muito 
longe de concordar commigo noste ponto, e, 
si consegui entender as proposições, mais 
bl'ilhantes do que solidas, do Ministro,S. Ex. 
consideea o novo codigo, ora como uma sim-
ples consolitlaç:ão, or<.l como uma legislação 
ideal, uma ospecie de proles sine mat1·e creata 
ou ainda mais do que isto, um ve1·bo c1·eacl01· 
pelo mono.;, como as -constituições de Rous-
seau para a Polonia ou a de Locke para a 
CaroHnu.: Ent1·e les cleux son cceu1· balance. 

Entretanto, a meu VQr, nenhum dos· dous 
ideaes de S. Ex. valia a pena de tanta rho-
t,orica e de tanta diligenci/1. paea convencer 
ao cl1efe do Goveeno de quo devia sacrificar 
sua iniciativa real á presumida e suspirada 
pelo seu Ministro; mas ... sic itw- ad astra ! 

Como quer· que seja., a peça ministerial é 
obra delle; m:ts, si isto salva os direitos, ag .. 
grava hmbem a responsabilidade do autor 
não só quanto aos senões já apontados,lcomo, 
principalmente, quanto a dua> omissões 
muito pouco explicaveis, nas suas referen-
cias ct ultima commissão do Codigo Civil, 
que funccionou sob o ImJ>erio: uma sobro o 
seu presidente e1fectivo, outra sobre o mem-
bro encarregado do aeticulal' o direito da 
família. 

E' certo que o Sr. conselheiro Candido do 
Oliveira, então Ministl'o dos Negocios da Jus· 
tiça, ile um rogimen em que o cheCo do Po-
der Executtvo só podia. exercol-o por io.ter-
modio dos secretaries rcsponsaveis (donde 
lhe advinha a i.rresponsttbilidade legal da 
Constituição de 1824), er-a de direito o nosso 
presidente ; porque de facto o era o prq-
pri.o Imperador; mas elle, pot' um sentimento 
a que parece refeactario o seu actual suc-
ces.>or, houve por bem que tivessemos, do 
nosJo seio, um presidente elfectivo, que foi o 
conselheiro Dantas, c um secretario, que foi 
o barão de Sobral. · 

Este redigiu tolas as actas das nossas ses-
sões, ~ob a fôrma do substanciosos extractos. 
em um livro especial, que deve existir na 
secrot'aria, e que devia ter sido consultado 
pelo a'utor da exposição oficial, antes de en-
viar ~o seu chefe 0 resumo iflfiel da llistoria 
da,que,la commissão. 

Daquellas actas S. Ex. teria visto que o 
projecto fui dividido em cinco secções, uma 
das q~n.cs fui distribuída ao secretal'io- « a 
Parte Gera~» ; ou te a ao Sr. conselheiro 
Silva posta - « o Direito da3 Obl'igações »; 
outl'a ao Sr. conselheii'O Affonso Penna- «o 
Diroitp das Suecessões »; outea ao Sr. conse-
lluiro 'Olegaeio- «o Direito das Cousas »; e 
ou\ra ao autor destas linhas, tfio anonymo 
que lq.o passou dosporcebido- « o Direito de 
Fanü~ia ». (2) - · (2) pomo se -vê, nenhuma. secção foi distl'i-
buida. ao conselheiro Dantas, que, talvez, 

.de modo que, do a.ctual codigo de 1887, diz por is~o, quiz escusar-se, o só mente não in-
Mr. Leltr: «Está. hoje, pot' sua data, em sistiu, porque o conselheiro Candido de OH-
completa harmonia com a nova legislação veira ponderou-lhe que o Ministro iniciador 
fedcto,Ll, o ml"ma um todo intimamente li- dos trabalhos de 1881 eea de direHo membro 
gado, c~ ~uas dive;·sas paetes. Além disso, e até prinws inte;· pares, daquella com-
uma rovt~~to oxacta tleu·llie mais cohcsão el missão. 
fez dosàpp<LL'ecer algumas inwel'fei<.;ões, que Não sei si da primeira reunião se lavrou 
se l.ho tinha notado, !la classificaç-ão das ma- acta; l)las a noticia deve constar d.os jOJ'nn.es 
tenad, ou na redacç<lü de Bluotsch li. » de 13 de julho de 1889. 
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Com um ligeiro exame t eria S. Ex. veri-
ficado tal111Jem que até 15 de novembro sú· 
rnente dous membros haviam ap r-eséntc.Ldo a 
exposição de motivos das suas. secções: o Sr. 
conselheiro Ologario@ eu; assim . como quo 
ambas foram impressa~ in fol ia na Typogra-
phia Nacional, de onde vieram muitos ex-
emplares para sua secretaria, onde ainda 
deverão existit· alguns. 

Nella teria tambem S. Ex. sido informado 
de que o primeiro Ministro da Justiça do 
Governo Provisorio, dissolvendo aquella com-
missão, em novembro de 1889- . dias depois 
de empossado-conservou-me em outra con-
sultiva, na qual fui o seu co11aborador na 
redacção do projecto de lei do casamento 
civil, em dezembro e me conservei ate julho 
do anno seguinte, quando fui oncarregado de 
redigir o meu pl'ojecto de Codigo Civil, que, 
só conclui quando cl.le era qu<1si um mui-
grado. 

tl•acLar com um jurisconsulto ou uma com-
m issr.ío de' jurisconsultos brazileiros a. revi-
são do projecto do Codigo Civil or ganisado 
pelo Dr. Antonio Coelho Rodrigues » . ( 4) 
« .Essa resolução, accresc3nta ainda S. Ex., 
:ficou pendente de deliberação da Camara dos 
Deputados, que não lhe deu andamento» -
porque, accrescento eu, · por minha vez, o 
Governo não o tem querido. 

Do seu apanhado (inexactidões inclusive), 
conclue, entre out1·as causas, o illustrado 
Ministro,que o « apparecirnento das mesmas 
pessoas, em duas ou mais das téntati'vas indi-
cadas,firmou entre estas um bem accentuado 
traço de união » e mais que « a iniciattiva 
tiwt do Governo actual (5) convidando um 
jurisconsulto para preparar' um projecto de 
codigo civil brazileiro, tendo em vis~a os 
trabalhos a~IteriGros , é de algttm a fóTma a 
realisação do pensamento do Senado, ex-
presso no projecto n. 35, de 1896 », o qual, 
seja dito de passagem, não foi meu nem 
chegou ao meu conhecimento antes de apre-
sen·tado, c é assim quo o Ministro escreve a 
histeria conternporanca, apoiado na verdade 
of'ficial. (6) 

Pela minha parte chego a conclusões diJfe-
een to das de S. Ex. e a primeira é que elle, 
como todos os d~lomatas de, alto cotlmrno, 
tom seu tanto ou quanto de Talleyrand, e 
tambem sabe servir-se da p~lavra para en-

E, J'ois, quero admittir' que a S. Ex. l)as-
sasse desporceLida a prcsidencia do conse-
lheiro DantltS em sessões assistidas pelo Im-
peradot•; mas a cxisteoc·ia do un"ico membro 
sobrevivente á, commissão, c consorvado pelo 
Governo, que a di~solveu, em outra imme-
diata e, logo depois, na mesma, é .um dessGs 
enganos que todo o mundo poderá acreditar, 
inclusive o actual Presiden-te !.la Republica, 
mas _eu nunca, por maior quo soja o meu 
respeito ao Ministro apparentement<' enga-
nado. (3) 

Entt·e~anto, como estou longo de presumir (4) Este trecho e o seguinte veem no prin-
a minhn. inf<Lllibilidado, c de desejar pôr de cipio da 4" columna. da exposição, no Diw·io 
quarentena a narrativa mi.nistcrin.l, convido O(ficial de 24 do novembro de 1900. 
o leitor a combinarmos os factos occorridos (5) Esta iilea fixa da sua iniciativa é o que 
com os dizeres da gxposição, para apur·ar- parece ter feito 0 s1·. Ministro uma. rêmora• 
mos o que é mais verosimil. em voz d.c Nm timoneir·o U@ futuro odigo, 

Diz S. Ex. que-« Não so deve dissociar o porque 0 Govenw aotual nesta ma teria é 
projecto actual dos que o precederam»- c, para s. Ex. 0 mesmo que entendeu, 1·esolveu 
para proval-o, })assa a resumir peT summa e exewlott tudo que 1oi notado no principio 
capila a.s di·versas tentativas anteriorcs,desdo da sua oxpo~ic;ão. ·-
1845 até á comniissão imperial do 1889, 
donde me excluiu auctoTitate qtta ftmgitur, (6) O pl' imeiro Senador, que quiz submet lc~· 
estabelecendo assim uma. solução de con ti- meu projecto ao C?n~p·esso_, m~smo antes do 
nuidade entre os seus traba lhos e 0 meu pro- parecer da Uomm1ssao, fo1 o lllustrc finado 
jecto. Recorda, em seguida, a triste sorte' Thcodurcto Souto, pelo seu requerimento 
deste, perante a commissão revisora de 1893 apresentado na sessão de 11 do maio do 189:;3., 
e 0 bom acolhimento que mais tarde obteve e retirado, a meu pedido, SQU a promessa de 
no Senado quando, na qualidade de ro- o apresantarmos logo apó.> o mesmo pa-
representante do Piauby lh'o offereci, como rccer · 
projecto do lei. Accroscenta que 0 mesmo Pul.Jlicado c.>te no DiaTio Otficial de 2 
foi adoptado « autorisando 0 Governo a con- do agosto, c minha resposta no Jornal 

do 16, espcrá.mos quo est<t sahisse no refe-
rido Dicwio, até 28, quando nos constou em 

(Cl) Este engano parece até indicar quo a scgt•eclo que· o .Governo ia ouvir de novo a 
exposição foi remet tida á Imprensa Nacional Com missão. Dabi o meu projecto do 29 i.le 
sem ser lida ao Exm. Sr . Presidente da, ago~to, assignado po1· ma i:> dezoito Senadores 
Republica; pois, não é provavcl que lhe ti· e som asaignatura do iniciauor; porque elle 
vessom passado despercebiclas aqucllas omis- es tava ausente, eu devia partir 11? ~lia se-
sões, sobre fctebos em quo foi maxima. par s . . guinte para a Europa, e com a mawrta dos 
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. · col)rir o que pensa áquelles de ,quêm. ªe- Em seguiLla, logo que aqui chegou o no-
. pende a consecuçã:o dos seus fios. E smao, meado, S. Ex. apalavrou-se com elle para 
·vejamos. fazerem obra nova e, na previsão de que o 

De 1881 até hoje, isto é, ha vinte annos, ·Congresso não a engulisse de uma assentada, 
·que se hão de completar em julho, tenho como se tentou com a ultima propost:J. da 
feito parte de todas as eommissões de revi- reforma do Regimento da Camara, reeol;re-
são ou de redacção do Codigo Civil, exce- ram ao chapéo de sol da Commissão revi-

'ptuada a do projecto Clovis-Epitacio. Ne- sora, com poderes restrictos ao exame d:b 
nhurn . des :QJ.embros ela ultima podia dizer o projecto semestral, isto ê, começado em abril 

·mesmo; etr ttnha sido o primeiro, que lho e concluído em novembro de 1899, E, to-
o.ffereceu g1·at~s os meus moélestos serviços e davia, o Ministro, sangrando-se em saude, 
s. Ex. h<tvia feito publica essa o:!l'erta, pois escreveu ao Presidente da l~epubliea: «Como 
a noticia d'A Noticia de l de março de 1899 vedes, não· houve precipitaç·ão que preju-
não foi dada por mim, c sómente o podia clicasse a marcha regular dos tr<J.balhos e a 
ser por um de nós dous. execução da obra.» 

Agora, conclua 0 leitor, si elle tinha, ·E o President.e da 'Republica procedeu como 
como aí:lirma, 0 pensamento de fazer do seu se acreditasse na viabilidade dessa obra de· 
projecto a continuação e o remate dos an- pois dos 180 dias de gestação. 
teriores ou o proposito firme de estabelecer Mas o Congresso poderá objectar ao Mi· 
uma solução de continuidade entre os nossos nistro : · 
e veja si póde descobrir o quid occultwn, « Si o juriscons1,1lto, que primeiro nomeas-
que 0 fez recusar accintosameote a minha tes, foi o autorisado pela proposição do Se-
collaboraç·ão officiosa, e eommetter a a.m- nado, que veio fazer, depois delle, a Commis-
putação posthuma da com111issão de 1889, ·são Llos outros cinco~ Si .esta se tornou pro-
excluindo della 0 unico membro, que )he clsa para nos não ap1•esentardes o trabalho 
sobreviveu, para continuar seus trabalhos. de um só homem, sobre materia de tanta 

Mas não~ tudo, nem é. 0 melhor. monh, o vosso projecto não é aquellc do que 
cogitava a mesma proposiç·ão. E, em qual-

A proposição do Senado, que já não era um quer hypothese, a vossa pretenção, de toedes 
§imples,projecto, mas mn:.1resolução daquella agido em obediencia a clla,, é desleal, ou in· 
Casa do Congres_;;o, autprisava, como vimos, - d• . . lt d genua. » a nomea.ç·ao c um JUnsconsu 0 ou .0 uma Que 1 re3pomtorla a isso o esperançoso Mi· 
commissão exp~·essamente para, rever o meu nistro dos .Negocias Interiores c da Justiça? 
·projecto, e o Ministro declara que agiu com Quq.l das duas ponta,s do dilemmi1 escolheJ•ia., 
·o intuito de realizai-a. ou que média poderia, dcscobl'ir para evitar 

Mas como agiu? Como,·ou simnlanLlo ex- amba.s l ~ 
ecnl:al-a, mediante a, nomcaçoão de mn juris- Quanto a mim, a sua maneira etc cxecutn,r 
·consulto parn. rever o projccto Ca,mpos S<tlles o peos~mento do Sona,do foi perfeitamente 
Rodl'igncs, segundo aquclla folha vespertina, qualifi.carla, no frag. 65 cl.o Dig. do Reg. Jur. 
pois o acto, que o nomeou, parece ter sido por J\lliano e segundo meus vclllos princi-
secreto, apezar dos onus quo devi:J; importa,r pios dfl direito o de moral. provavelmente 
aos eof'res publicas.. mais ~traz:J.dos do que os do uso particular-

do joven estadista, o seu procedimento neste 
pl'esentes entendi que devia ser o primeiro 
signatario. 

Sobre este Pl'ojecto foi calcado o substit u-
tivo da Com missão, de 1896, racligido pelo 
illustraüo conselheiro Gonçalves Chaves. 

Apezar cl.e mo ser muito honroso e favo-
ravel, cu. o combati, por meras divorgencias 
em moia duzia de ponb~ ele doutrina, e 
provoquei assim a sup. rejeiç:ão do 4 de se-
tembro. No dia seguinte foi aprésentado o 
de n. 35 que, depois dos tramites regimen-
taes,de accordo com a Commissão, provavel-
mente, foi rcmettido á Camara. 

Nem o son illustro autor, o Sr. Dr. Justo 
Chormont, nem a Commis:ão me ouviu 
mais a re~poito , nem eu tomei parte alguma 
nas suas discussões o vota~õc~. ou intercedi 
:para que estas lhe fossem favoraveis. 

negocio pôde ter sido muito hahil ; mas não 
foi correcto, nem para commigo, nem para 
com a11uelle Corpo Legislativo, nem, sobre-
tudo, para com o P1·esidente ela Republica, 
<lo cuj~ confianç!a pôde atrl parecer, a outros 
mai.s fl1alignos, que S. Ex. :ibuso.u pera glo-
rio la ~e sob1•epor sua inici.at'iva imaginaria, 
á real do seu chefe, sinão tambem pelo in-
tuito ~c gq.rantir uma farta clientela á sua 
futura banca, muito embdra·seja notot'io quo 
não carece disto, e quasi proverbial o seu 
desinteresse. 

Non omne · quod licet honestwn est, dizia 
Paulo no frag .144 elo Dig.cit, e eu penso quo 
nem lipíto lhe era ia vocar uma resàlução 
quo adoptava rrieu projecto, como base do 
nosso eodlgo par<t,á sna sombt•a, encommen-
clar_urr,a rapshodia, 9.uo ou·tra cousa ~1ão se 
podta fazer em so1s mezes; apadrlnhal-a 
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com uma laboeios~t rcvrsao de nove mezcs Meu fim é considerai-a, primeil'o em globo, 
o depois impingil-a, como a syuthoso da depoi,' nDJs partos mais impo.rtan·tcs, o fina:l-
c.mscioncia ju!'idica elo toelo um povo, ao meu tio na execu~:ão e, sobt•euudo, nos pontos 
proprlo cJrpJ legislativo, autor ela mesma em que ello pl'otende corrigir· o meu pro-
resolução. jecto. Para mais ríão me bastaria o tempo c 

Não ex tranhe, portJ.nto, S. Ex. que cu o espaço, de que posso dispor, sem abusar d<t 
opponha embargos, não direi á ligeireza, hospitalidade desta Revista, já maltrataàa 
Ii1as á oõrc1 n0:va, procurp.ndo provar que UJlhures por me haver franqueado o ingresso 
e,lla prejudica e não substitue a velha, e nas suas columtlas de honra. 

' recusando in li1nine a caução de opere demo- Minha critica, entretanto, não visará o 
liendo. autor, mas a obra; cujos defeitos reaes ou 

S. Ex. recusou minha collaboração cspon- suppostos, por mim não bastam para lhe 
tanca e desinteressada ; tolere ao menos a tü•ar o cunho do um tra·balho de longo foi-
minha defesa contra o qLlO se fez á minha lego e de Hm documento <incontes-tavel da. 
revelia; sebre materia em quo cu devia ser capacidade e da competencia dlil mesmo 
ouvido. · autor. 

A sua contraf<JJcção do meu projecto ha de , Tivesse elle mais tempo disponivel, menos 
ter-me pel<1 prôa no Congresso, si bastar, e no preoccupação de apoiar-se em autoridades 
fóro, si fôr preciso ; mas não passará trium- estranhas, que, as vezes, não valem mais 
phante com a cumplicidade do meu silencio. que apropria, si tanto valem, c a permissão 

Desde que o Governo recusou o meu tra- de se entender commigo p:.tra me não con-
balho, e cmquanto não me pagar o premio, demoar sem ouvir (com o desprendimento 
a que tenho direito, pela diligcucia com que prévio de dous amigos incompetentes, ou 
o fiz, e pela recusa tardia e declarada com suspeitos contra mim), c o seu· tra.balho 
infracç:ão do contracto, a propl'iodade litte- teria sido uma verdadeira co:erecção do meu 
rari<1 é minha. e não admittirei que bulam e eu seria hoje o seu mais dicidido e desin-
nclla, sem o meu consenLimento ( 7 ) • Ora, teressado defensor~ 
cu quiz não só consentir como ajudar ·e o Condemnad.o, porém, eomo foi, á revelia, 
Ministro recusou : sibi imputet. Não quiz a não posso deixar sem protesto a minha con-
P<tz; acceito a guerra. denn.nação summaria, de par oom as mutila-

S. Ex. é mna suHJ.midade, cu, uma nulli- ções do meu trabalho, e vou começar-o, como 
dt1dc, quando muito,- ex-qualquer cousa ; cumpre, do ponto de vista mais geral. 
mas, David venceu Golia.s e, apezar do rifão Não me occuparei da Lei Int1·odueton:a, 
e~n contt·ario, tenho mais fú no direito que que ellfl substituiu ao meu projocto de Lei 
me assisto, do quo na forçlt, que o sustenta. P1·eliminar elo Cocligo Civil, não só porque 

Sua victol'ia será tão f'acil quanto a minha as criticas que tenho a f'azer-llre quadram 
s~rá diffiéil ; mas, é assim mesmo que eu melhor ao examt~ ela execução do que ao do 
g0sto de lutar. plao0, como porque a Commi-s."!ão .R;evisC>l'a 

·Até aqui a exposição do Ministro ; agora, lhe supprim~u a divisão bispartida e resta-
do Sr. Dr. Clovis. beleceu o meu titulo primitivo, com o seu 

P t l . 30 d d 1"01 A articulado, quasi nos mesmos termos, quando e ropo 1s, e março e "' .- . - b 
Coelho z~od1-igues. nao ipsis ve1· is. 

m 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO AUTOR 

·Ao entrar no exame da exposição de mo-
tivos do illustrado autor do projecto Clovis-
Epitacio; .não é meu propos'ito analysal-a 
p~i1·i passu, nem acom:panhal-<t nas suas 
clocttas considerações, qnasi to'das apoiadfl,s 
em autores allemã.es ou italütnos, . que nâo 
tenho a fortuna de conhecer, nem sinto ver· 
gonlla de _o confessar. ( I ) 

( 7 ) Fica entendido que isto nfio so en-
tende com o Oo:ngresso, a quem o oiTcrcci, 
om bora ellc rejol1;asso uma vez. 

( I ) Nestas matarias ainda reso pela cctr-
tilha antiga ; co:meço o ,estudo das questões 

MElu projecto ele cod.igo contém duas p<tr-
te.> : a .geral, que com:prehende tres liv1'0S 
correspcmdentos aos el<!lmentos d0s direitos: 
pessoas, bens e factos ou actos jm'idicos, é a 
especial, distribuída em quatro livros ; o . 
primeiro dos quaes inscreve-se : Das obt·iga· 

do direito civil , das fontes do romano ; si 
neste enco:atro soluções loglcas em textos 
claros, dispenso os commenta.doros ; se fico 
em duvida, reco1.•ro a estes, preferindo, em 
regra, os que escreveram na iingua das Jeis, 
porque é por meio destas que se confirmam 
ou rectificam as opiniões daquellcs, c qt1em 
carece de as tra.duzir corre mcüs risco do se 
enganar do que quen1 as lê no m'Jgi,na.-1. 
Deste medo, raras vezes sinto necessidade de 
consultar os modernos em relação á,filuellas 
fontQs , 
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ções ; o segundo- Da posse, da propriedade como a doação ou troca, e accrescentei-
e dos outros dil·e·ilos r eaes ; o t erceieo- Do lhes o qualificativo-jurídicos-para. os dis-
dir·e ito da familio e o quarto - Do clireito tinguir dos a.ctos que não entram no. domi-
das successões. nio do direi:to, como os puramente moraes, o projecto Clovis .. Epitacio, adaptando aliás o dos factos que indepen'dem delle, como o 
o mesmo plano, ini;roduziu-lhe as seguintes nascimento, o occaso ou os eclipses do sol 
diü'erenças : la, a substituição da inscripção ou da lua, etc., etc. 
do 3° livro da parte geral por esta-Do nas- Ora, em sentido lato, os actos t:1mbem 
c-imento e ext,:ncçcío dos direitos; 2.", a in- são f,Lctos, c neste sentido eu poderia, sem 1 
versão do 3° livro da parte especial para o duvida, ter simplificado aquella inscripç:ão, 
Jogar do 1°, e a transposição deste para o do reduzindo-a aos-factos jtwidicos- como fez 
3°; 3.•, a substituição das inscripções do 1° e Savigny, e, seguindo a seu exemplo, o nosso 
2" livro do meu projeoto por estas : Direito Teixeir.a do Freitas no seu Esboço, ( Part~ 
das ob,-igações e Dú·e1:to das causas. Geral, L .. l 0 ). 

Vejamos agora si estas correcçõe3 do D@VO Estã simplificação parecia toleravel, posto 
projecto melhoraram o meu, começando dct que a clztreza do pensamento soll'resse com 
iuscripção do 3" livro da parte geral. ella, mas o que não posso explicar é uma 

.Todos os coéligos civis suppõempreexisten- emenda ou cor1'ecç:ão que o!fende a gram-
tes a propriedade e o credito, que cqnsti- matic~. suppdmindo uma pl'Cposiç·ão neces· 
tuem a sua mataria, quasi exclusivamente; saria (4) c prefere a minha denominação já 
todos elles, .portanto, regulam, SJbretudo, os classica, o substantivo concecto nascimento, 
direitos adquiridos e os meios de os adquirir, que não condiz com a naturez~ do direito -
transferir, modific_ar ou perder . rela<:ão entro o sujeito e o ohje ::to- e que 
, Ora, todo direito adquirido suppõe, como pedia como correlat-ivo, não a: ]Ja!:wm ·ex-

-wimos, os tres elementos: a pessoa, a quem tincç·ão, mas o substantivo rnol'le ; porque 
compete, ou o titnlar; a cousa, ou o bem tmlo qmwto nasce mol're. 
adquirido, isto é objccto, e um laço de união A Commissão revisora assim o compre-
entre a pessoa e o objecto, ou e titu-lo. Sob hend.cu e substftuiu a epigra.phe do Dr. Clovis 
este ponto ele vista seria, portanto, app<tren- · por esta: «Da acquisiç<ão, conservação e 
temente exacta a divisão tripartida. quo e:dincç~i,o de direitos»; mas apezar de f<tzel-a. 
Gaio formulou no § 8° do Livro lo dus mais comprida do que convinha a uma sim-
seu Commeutarios, e. que passou p~ra o para.. ples inscripção, deixou de incluir nella um 
grapho ultimo do ttt. 2°, do Ltvro [o tl.as dos J1ns dos actos jnridicos, a moditlcação 
Iostit. de Justini;wo ( 2 ), si as expressões 1·es dos direitos, d.a qual se faz menção no art. 97 
et actiones não coostituissem o tormento de immecliatamente seguinte (5). 
todo_s os rlomanci~tas qu.e :tec:uv_ ~e~ntado as- Askim, pois, salva a fórma d·a commissão 
sentar so )l'O ell!ls a mesrna dt ~~a) (3j:.. q !C !\melhor 't sua ementh lão foi mais 

Para prevemr, porém, essas qucstoes e ,1 •• c . ' ' , ' . ; 1 • . , ~ • 
c:vitar, ao mesmo tempo, o ,Jedalo das dis- íel tz que a do D~. C~o~ns! e am?rt~ me p<tre· 
t·ncções feitas ncts nohs dos arts. 431 o se- C0111! c_om o dovtclo re ,retto, petorcs do que 
~uintc; do Esb~ ;o dÓ' Teixeira do FrcitctS 0 orJgma~ ~o meu PL'OJecto, que pretende-
incluí, no torcei e~ , elemento, •os factos c act.o; ram corrtgu · . _ . 
jurídicos; porque effectivamente toc(o direito A mesma co_mmtssao me pa~·02eu _Igual-
adf!J.uirido resusulta do uma manifesta~ão das men:~e mal av_1sada na SttbJt1tUlçao que f~z 
forças cía ma teria, como, poe exemplo, a no. t1tulo do Ltvro 2o da Parte Geral, CUJct 
accessão natural, ou de um acto humano, ep1gpphe mudou de Bens para Causas. 

( 2) Este par.ageapho em algumas ediçõo~ 
do Co1·pus•Juris vem no prütcipio cl~ tit. 3°. 

(3) Porque 1·es comprehendia tanto <~ pro-
priedade como as obrlgar,ões qtwqtta modo 
contl·o,c!ce, a0 lado das servidões e ela he-
rança, e sob a denominação de cousas incor-
poraes (Inst. L. 2° tomo 2°). Por outro lado 
actiones só comprehendiam os meios de per-
seguir ém juizo o que é nosso OLl nos é de-
vido. Dest'arte o direi to das pessoas, n~t 
divisão de Gaio e das Inst., só eomprehendia 
o L. I o ; o das causas abrangia todo o L. 2P ,. 
o SQ, e os cioao primeiros tits . do 4°; e o das 
acçõos os treze ul1iimos tits . deste li vr•o. 

--,-
( 4) Dada a aclversidade dos generos dos 

dou~ primeiros substantivos desta epigraphe 
a SUfL redacção devia ser << Do nascimento e 
ela ejdincçã:o dos direit(i)s ». 

(5) Este artigo dispõe: « To(lo actD licito, 
que tenha por fim immediato adquirlto, con-
servar, .modi(ica1· ou exting<~ir direitos, de· 
nomioa-se .acto jurídico ». . 

PMece-me, â vista do texto, que a nova. 
epigraplle tla Commissão podia suppor jm-
plicjta a conservação na acquisi~·ão, como 
suppoz a trausferencia na extincção ; mas 
nenl~um dos termos expressos implica a m0· 
(lificp.ção dos dieeltos adquiridos. . 
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Neste ponto me parece que o Dr . Clovis 
andou melhor, porque, posto sejam cousas 
todos os bens-ao menos no sentido lato-ha 
muitas que não se podem reduzir a objecto 
de direitos e que, portanto, não pódem ser 
reguladas em um codigo, que sómente se 
lhes refere, como materia da propriedade ou 
do credito. 

O que mais nos occorre ·oppôr a. essa parte 
do novo projecto vil'á mais a proposito, 
quando, depois, do plano, me occupar do 
contelldo ; passemos, pois, á distribuição das 
ma.terias da parte especial. 

Aqui o novo projecto adaptou, em relaçlo 
aos tres primeiros livros, ti. mesma ordem 
que propuz ao Governo no meu contructo 
de 12 de julho de 1890 e, portanto, póde 0 
seu autor oppor-me hoje a minha opinião de 
hontem; mas repetirei como o velho Horacio 
-Decipimt!1' specie recti, ainda com 'l'isco 
deHe replicar .. me como Cícero, - HabM , 
igitttr, 1"ewn con(itentem (6). 

Considerando que, logica e historicamente 
a família precedeu á sociedade civi l, e que 
a organização desta era impossível antes de 
se or·ganizar aquella, pareceu-me ent'lo que 
nenhum ramo do Direito Civil poderia pre-
ceder aquelle, no respectivo codigo. 

Mas o tem~}O e a reflexão me convenceram 
dequcafa.mitia nãoé ·sómente oelemento 
da sociedade ci.vll ; ma<J , é .tn.mbem, antes de 
tudo e sobretudo, o pl'ototypo dtL sociedade 
política, e uma sociedade política, natural-
mente hiera.rchica'porque apropria natnreza 
humana que designa as posições respectivas 
do marido, da mulher c dos filhos (7). 

Estas pGsiçõcs, mais ifinnadas sobre o 
amor do que sobre o r:espoito (8), devem ser 

. (6) Hor. Ep. ad. Pison. v. 25 e Cícero pro 
Ligm·io, cap. I o. 

reconhecidas como preexistentes por todos os 
legislador~s civis, que não queiram fazer o 
papel das Harpias de Virgilio, corrompendo 
aquellas, que pretender supprimir, ou mes-
mo apenas regular civilmente. 

As relar;ões dessa hicrarchica natural são 
antes de tudo, morues; depois e, dentro de 
certos limitC3, tambem politica~, porque 
suppõem os membros da família divididos 
em governantes e governados, e sómente 
civis pela influencia que essas relaç·ões re-
ciprocas teem sobre os bens dos membros 
daquella sociedade necessaria. 

Ora, a p::trte natural incumbe ao amor 
que não se regula por lei civil, mas pela. 
moral ou, si o preferirmos, pela religião, 
que é materia da consciencia; a ,pa,rte poli-
tica regula-se · pelos princípios do Direito 
Publico, e comprehende os chamados direi-
tGs de poder ou }Mra potestatis ; só a parte 
ecunomica,. relativa aos bens- propriedade 
ou credito - deve entra.r n0 quadro do dit·eito 
civil, propriamente dito, que comprehende 
t:wto este como aquella c, portanto, depois 
das ma terias_ das obrigações e dos direitos 
roaes. 

Por consequcncia, o seu logar proprio é, 
e não pôde deixar de ser, o terceiro livro da 
Pa.rte Es11ecial, ao menos quanto ao -que os 
alie mães-chamam direito de fJ.milia appli-
cado, isto é o que se roferc aos bens dos re-
spectivos membros. 

Mas a família é ao mesmo tempo o effeito 
ele uma lei natural - a conservação .da cs-
pecie- uma instituição política, acreação, a 
educação e, portanto, a direcção dos fi:hrm, 
e um conteacto civil; o· regulamento .dos 
bens com que o marido e a mulher contri· 
buem para a sociedade conjugal. 

Só esse contracto é materia propria do di· 
reito civil, isto é, o direito da família appli-
cado; mas, como este o suppõe puro, isto é 
os laços politicos da família, já constituid<t 
pelo casamento (9) e em regra, continuada 
pelos descendentes do casal, e não convinha, " 
aioda que se pudesse, separar as duas espJ· 

(7) A pre~endida igualdade da wciedade 
familiar o o conseqüente feminismo, hoje 
tão em moda, são dous laços armados p:Jlos 
homens â vaidade feminina, para se fLtrta- respeito entre pessoas naturaes ou legiti-
rem ao encargo de sustentar a mulher e os mamente iguaes. 
filhos. , E' pelo concurso destas duas leis que se 

Onde reinn,m a perguiça e o luxo, esc1s- consegue o qquilibrlo do mundo psychico, 
seam os casamentos e, á proporção que estes como é pela attracção e pela repulsão que se 
diminuem, augmenta o, perigo dos qne se ' mantém o equilíbrio do mundo physico. 
fazem, pOTque todo o homem valido deve (9) · b' + · · ter uma mulhm:· ou renunciar á vida elo Para mrm o concu ma .• o monogamrco foi ·o casamento natural, que precedeu a 
mundo, ou resignar-se á vigilancia da poli.. todas as leis o religiões positivas , e furmolJ a 
cia para não se convertoi· em mendigo do famllia, que foi 0 elemento essencial de 
amo'r publico ou ladrão ela honra parti- todas as grandes sociedades c i vis e políticas. 
cular • Foi delle que se originou o casamento pelo 

(8) Para mim a moral é a lei do amor ttso do direito commum, e o presumido da 
entre os seres racionaes e o direito a lei do nossa Ord. I. 4, tit. 46, .§ 2°. 

. ... 
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eles do reO'ras, que rogom uma mosmn. insti- Finalmente, o articulado do Direito destas · 
tui<;ão, fot!Ça foi incluir amba::; em um mos- deve ser precedido do um titulo geral,. sobre 
mo livro da Parte Especial. as suas causas, modalidade;s, extensão e 

Mas o direito de familia applicn.do refere- oxttucç·ão, mais ou menos didactico e, desde 
se aos bens, ma ter la Pl'opria do direito civil, que no pla11o dos d.ous projectos as l!lisposi-
e é este que regula aquelles l:'ob as suas fign- ções desta especie quadram mais á Parte 
ras principaes- sinão unicas - a p7·op1·iecla- Geral do que a Especial, c desde que nesta 
de e o c1·eclito. Logo, a pnsiç~ão necessaria do não é possi vel evitar algumas, ellas ficarão· 
direito da familia. deve ser posterior ao l!O· molhor ao seu principio do q:ue no fim o~ 
gnl<tmento daquellas duas e pecios de ben ·, no meio. 
e foi o que tlz com os melhores mestres da Já se me objectou que a primeira e. a mais 
chamada escola allemã, inclusive Sa!)gny. importante necessidade do homem., ao eN.'GJ?ar• 
Na sessão. do Senado de 31 de agosto de 1896 na vida, é a de apro]Jriar-se das cousas .ia-
já referi como as difficuldades, vencidas por dispensaveis á sua subsistencia e conserva-
essa cla.ssificação me fizeram renunciar ás ção, e que, portanto~ é a propriedade o pri-
idéas, que tinha a respeito, quando fiz o con- m_eirb objectG que o legislaelor civil dev-e re-
trario de 1890. Assim, ao passo que a pratica gular ; mas a premiss:t maior deste argu-· 
c a experieMia me levaram ã.quclla escola, mento é falsa. 
o Dr. Clovis afastou-se dolla, apoiado pela · As necessidades que primei.ro se fazem , 
valiosa compaulüa da commissão revisora, seotir pelo homem, no limiar de sua vida 
mas as razões, que elle invoca para isso, extra-uterina, são o córte do cordão umbi" 
provam antes que o direito de família puro lical e amamentação, que ambos são satis-
não entra no quadro proprio elo direito civil f\3itos pelos serviços maternos e !Llão iJ.'>ela 
(o que me parece verdade), do que justificam propriedade. , 
a SLta inclusão no lo · livro da Parte E·- E' cei'to, que pouco depois, elle carece de 
pec ial. apropriar-se de outras cousas paea se)l sus--

Mas não basta assignalar o 3° livr0 cles·ta tento ; mas, ainda quando este lhe não seja 
parte ao direito da Família ; é preciso ministrado pela familia, não é esta proprie-
aind<J. prov<J.r que o l" deve ser o das obri- dade que se incorpora no dono, a que os 
gaçõos. . codigos regulam , e protegem contra (i)S abu-

Antos de tudo, no plano dos dous projectos, · sos possíveis dos outros homens. 
o terceiro e ultimo livro da Parte Geral E' 

1
certo ainda que, afinal, a necessidade 

itmta dos factos e actos jurídicos e, desde ha de ensinar-lhe a p1·ocurar a p1·oprledade; 
que todas n.s obrigações derivam de uns ou de mas 'raramente est<t lhe virá pel0s mo!ilos 
outros, o logar que lhes compete é logica- originarias e sem o intermedio dos c0n~ 
mente o ]Jrimciro livro da Parte Espe- tractos. 
cial. M~smo e·~n um estado rudimentar .da so-

Por outro lado ambos os projectos seguem oieda.de, os mais novos deV'em achar occupa-
o Direito Romano, segundo o qual do con- dos pelos mais velhos os bens mais accessi• 
h'ctclo nasce a ob1·igaçcio, e só a M-adiçiío e:tfe- v eis aGl sen alcance e mais necessario á sna · 
ctiva otl symboiica pôde conferü· o cli1-eito exi~tencia. No estado actual, os meios origi• 
1·eal (<r. 31 pr. D. de A. R. D. 41, l e L. 20 narios de adquirir estão reduzidos quasi á 
Cod. de Pact. 2, 3), Ora os contractos, que caça1 á pesca, á invenção e á accessão; mas 
occupam quatro quintas partes do Direito esta 1mppõe uma propriedade aptori0il'; a caça 
das Obrigações, tendo por fim a. acquisição e a pesca só se fazem quand@ e onde não ha, 
da propriedade, não podiam ser tratados de- prohibição, e a invenção precisa de um pro-
pois desta, som se pôr o fim antes do .meio, cessq legal para chegar ao domínio; de 
o. qne me parece ·tão repugni:tnte á. logica, moelo que nas sociedades modernas quasi não 
como contra1·io á realid'adc dos factos da ha r f s nullius; os proprios bens do evento 
viela pratica. toei!{ dono presumido, e o meio mais com-

Com elfcito, só em um estado relativa- mun;t de se adquirir a propriedade é o co+t-
moote adeando se póde fundar a proprie- traqo. Ahi temos, pois, mais uma razão 
dado, tal como vieram encontral-a os codigos para se regular este antes daquella, para 
civl~, e ató então a humanidade não teria não se trat:1r do fim antes do meio. 
l10dido subsistir som a troca dos serviços o eirei'to das obrigações, deve, port<mt·o.j 
entre sous membros. ~ogica, historica e praticamente preceder ao 

Os serviços, porta.n to, procodel'am logica c rhts co usas . 
lti.·toricamcnto á propriBdaclo o, como todo E aqui releva notar que as razões oppo • 
contracto . o resolve em serviço, e a tra- tas a esta conclusão polo Dr. Clov.is mo ;pa-
dição tambem o é, não parece racional tratar recem contraproducentes, pois,si «a t.he01·ia 
da propriedade antes dos serviços e, portanto, das obrigações é a mais soUda e a mais ex• 
antis das obrigações, tensa,», é tambem a mais oera~ e deve, po1• 

' ' ~' 

., 
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isso mesmo, ser a base do direito civil, como 
comprehenderam os suissos, começando 
dellas a unificação do seu direito privado . 
e os allemães, collocando-as no primeiro 
livro da parte especial do seu Codigo. 

O alicerce eleve ser SJmpre a parte mais 
solida do edificio e o legislador, como o 
mes&re, deve expor suas idéas do ge t·al para 
o particular, e do mais para o menos ex-
t gnso , porque a,s disposições especiaes não 
fazem falt lt onde os princípios estão bem de-
finidos. 

O que ha de melhor no trabalho do Dr. 
Clovis é o que foi feito de accordo com 
aq uellas regras: ma·s, infelizmente, a sua 
erudição ás vezes lhe prejudica a logica, pois 
confessa, por exemplo, á pag. XX que: «Não 
ha uma theoria da::> o brigaç·.õas para o Dieeito 
Civil e outra para o Direito Commercial», 
depois de ter adduzido cinco argumentos nu· 
merados para provar a separ.·.ç·ão daquelles 
dous ramos do direito: - todos deduzidos 
desta maxima emittida por Pizanelli e não 
desapprovada por TortDl'i : <<DO Direito Civil 
os bens são CO!l$iderados no seu valor de uso, 
e no commercial, no seu valor qe troca>> (lO). 

Ora,nada impede que um cidadão qualquer 
revenda o que campeou para seu uso, num 
que um commerc1<1nte use do que comprou 
para revender, e não é preciso mais p~tra 
provar que o fim elas par tes não altera a 
natureza do contracto .. - Depois, todos os con-
tractos bil<tteraes são commutativos o resol-
vem-se em troca, c não ha motivo pa.ra sup-
por, nem meio para ve1•ificar, a prioTi, que 
as partes, quando trocam seu3 bens, só con-
sideram seu valor de uso, si não são com-
merciantes. O dit·eito commercial, portanto, 

Digo em boa hora,porque não ha contracto 
menos commercial do quA o de seguro: por-
que o seu fim é evitar prejuizo e não ha 
conseguir um lucro, objectivo característico 
de todas as operações rnct·cantis. (12 A). 

Eu não pudia tentar a unificação do nosso 
direito privado, sem alterar o plano do meu 
contracto, ern cuja execução contava com a 
má vontade préviamente manifestada pelo 
:viin i ~5ro de então; mas o illustrado lente 
da Faculda.dc do Recife, que foi assi tido 
pelo actual, quasi omnipotente, e seu col-
lega de c Jngregação, bem podia ter feito o 
que cu pude apenas desejar, e perdeu a 
melhor occasião de supprir <t maior lacuna 
do meu p1•ojecto. 

Sem embargo desta lacuna, Mr. R. ele la 
Grasserie escreveu, a resp.Jito delle, a se-
guinte nota ao art. 90 do Cocligo Civil Alie-
mão : «0 ]o capitulo (do projecto) tratava 
tambem das cJusas, mas sem fazer ctellas 
um capitulo cort'espondente ao das pessoas 
colloc:1ndo-as nas disposições relativas aos di-
reitos reaes. O novo-texto lhes dá um Jogar 
muito mais logico . Como na Compilação Bra-
zileira, o codigo allemão trata dos elementos 
do dii"eito ainda não formados- pessoas e 
causas-antes de passar á composição dos di-
·reitos em si mesmo». 

Creio que as expressões compilaçtfo brazi-
leim referem-se ao meu projecto, cuja Ewpo-
s-içcio de Motivos i z traduzi!· em francez, e 
di~tribuir, sem escrever, a diversas notabili-
dades européas ( 13), porque a cunsolidação 
de Teixeira de Freitas não tem o mesmo 
plano,e nem a Nova Consolidação do illus&ra-

só póde ser explicado por um privilegio, que so, do fretamenl;o ; 
não. tem mais razão de ser, _e não cllegará 4o, do transporte de passageiros 
mars ao fim deste scculo. Nao ha contracto 5o do seo-uro . 
. c~mmutativo, que não possa,. 011 ante~, que 6°: do di;heird a risco marítimo. 
na? ~eva ser regu~ado pelo drreuo commum, Este livro tem 336 11rtigos, inclusive 126 
apphcado á espeCie (~l), e tani.? asstm o I sobre o seguro, que nos nossos projectos faz 
comprehend~ ~ p:o:rrw Dr ·.Clovis que, em pa.t' i,e do Codi&"o Civil ; ele modo que, sem 
boa. hora, os mclum, quas1 todos, no seu elles, as especialidades do commercio fica· 
proJecto. sem exc.eptu;;tr.o de segu,·o, ~m d?s ri am reduzidas <t 120 artigos. Isto, que se 
poucos que o Codrgo Cry!l do Canadá mclum fez no principio da segunda metade do se-
na sua parte commercral (12). culo passallo, na extremidade da Americ:J. do 

(W) Exposição de motivos, pag. XIX. 
(ll) E si n.ssim não fosse, o direito não 

seria uma sciencia, porque teria dous pesos 
e duas medidas para um mesmo acto. 

{12) O Codigo Civil do . Canadá incluiu no 
seu 4° e ultimo livro Das leis comrne1·ciaes os 
seguintes títulos : 

1 o, das letras de cambio, dos 
cheques ou mandatos á ordem ; 

2°. dos navios mercantes 

Norte, porque não se poderia tentar e levar 
a e1feito neste centro da Amertea do Sul, 
qua ,;i 50 annos depois~ Onde fica o tão a,lJre-
goado genio jurídico dos povos latino ·, x de-
pois,dacluel~e triumpho, quasi despercebido, 
de uma SJmples colonia anglu-saxonia ~ 
QLtando Teixeira de Freitas escttndalizou a 
sciencia official do seu tempo com esta idéa, 
não suspeitttva. que ella já estivesse reali-

bilhetes e sada no novo mundo. 

Vol. II 

(12 A) Ao menos em rehtção aos segurados 
communs. 

3) 
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uo Dr. Cal'lus de Carvalho, nem o prujcctu que me atrevo a tentar, omquanto é tempo, 
Clovis-Epitacio oxístiam nar1uolle tempo, a correcção de um trabalho destinado a 
(!R97). corrigir o meu, que mo parece menos 

Insisto ~oLre csh questão de methodo e mão, com o devido reJpoito aos leitores 
classificação das materias, porque ostwmos competentes. 
n.inda em um ca.hos, ou ao !Uenos em um Não promovo interesso meu, porque dl-
labyríntlw de leis, onde a pedra angular d1> virjo do proposltp já manifestado do Governo 
nosso direito civil continúa a ser a compila- e é muito difficil ter razão contra elle depois 
ção philippina de 1603, o, depois de tres da descoberta da opinião publica dirigível a 
seculos do hybernação, é preciso fa.zer obra . tanto por linha ; mas o pl'ogresso é obr<1 do1.1 
nova na a,lturtt dos p~·ogressos do novo se- descontentes. Os satisfeitos digerem e re-
culo, ou respeitar o p<tssado, que não somos pousam. Não lhes quero m~tl por idso c até 
cttp"tzes de melhorar. lhes peço perdão ele, por nm motivo superior, 

Bm outras condições,eu farin. menos caso trabalhar contrn. o· rootts inteeesses, por-
das divcrgoncias dos dous projoctos, e sub- que ... sou cbrist.'io e aprendi no Eva.ogolho 
scrovcrla de bom grado osta opinião emit- que «non in solo pane 1Jivit homo». 
tida por• Savigny.!. no ,.:'leu ~rande tratado(·): (Continúrt) 
«Estas fórmas nao sao mdilferentes, mtts 
convem não nos i!l1tdirmos sobre o quo ollas 
tcem de verdadeieamonte essencial. 

Quando uma exposição dogmatica do di-
reito destróe a unidade re_al das instlt•lições, 
rOLme elementos natura,lzuento disti.nctos, 
subverto a llal'monia das in titui~:ões e altera 
po1· esta confusão o se11 valor respectivo, o 
mothodo é essencialmente vicioso, porque 
obscut'cco o seu objeotp e torna-se, um ob-
xtaculo á intolligoncia do mosmo. Ma., se o 
attOtor p6çlo evitar este perigo, devo-se ,jul-
gar com indulgencia o plano de sua obra, 
ainda quo se possa notar algumas imperfei-
ções. E' em nome desta justa tolera.ncia que 
fizemos sobresabir os defeitos de Gaio, 
. em lho rec~tsar a nossa admiração o do 
mo~mo modo podem viver em l!oa harmonia 
muitos systemas de ck\ssificação, soja qual 
fôr, á primeil'a vist<t, .a diversidade dos seuS· 
carêw·tores. A tolor.1ncia, porém, acorcscenta 
elle, quo recommondo aqui, n(i.o é a indiff'e-
renc;u. para com um<t imperfeição, mLtR uma 
ll,pmcmtgcm prestada á inclepcncicncia elo c. -
pidto humano no seu desenvolvimento indi-
vitlmtl, inclepon,tencia som a qual não ha 
para a sciencJia vid:1 verdadeira., 

W para nü.o incorrer n<\ suspeita dessa in-
dill'eronça malsinada pelo g rande mestre, 

(13) l~ste trab;\lho fui impresso ntt typo-
gt·n.phü• do Jotwnnl de Gdndve, <mele me pro-
curou o ropr .sontante do uma ·~goncia de 
pnblicidádo, quo àlli htt, parn. annnncütl-o; 
rooommendando-o pelos mr~is autoi'isatlos 
diarios ou periodicos da Em•opa. Recusei a 
oflbrta apezal' dos numoeosos exemplos, qüc 
mo citou, mesmo le Ltlgnns brazileiros, e da 
modicülado do proço que mo pedia; pot'<]U<' 
o,sos proces~us da lttmtt, a I, mto pol' linlut 
me l'epugnam; m tts estou hoje conv ncido 
do que ia lUttl. 

(•) Savigoy, Traitd do Dr. Rom., T. 1", 
L. 2°, C. 1", ;:i 50, pags. 395 e 390. 

A. COELHO RODRIGUES. 

3 de maio de 1901. 

IV 

Com o i o tuito de não alongar dema.i~:~ o 
~rtigo at1t~rior e a intenção do voltar maiS 
tarde á differcnça entre as epigraphes dos 
livros 2° e 3° da parte especial do projec~o 
Clovis-Epitacio e as do 1° e 2° do meu (1) 
deixei para tratar della quando mo oc-
cupasso de comp:trar o cont011do dos mes-
mos pr'ojectos. 

Dotri, portanto, como expostas sit et in. quan-
tum, asno. sas divergencias sobre o plano do 
novo codigo e passo a tratar do conteudo 
dos nossos trabalhos, a comcoar, como cum-
pre, elo pro.]ecto que denomirtei d:a Lei Pro-
limi:qa!, qne o. Dr. Clovis chamou t~i Inteo-
ductorra, segtimdo o 00dlgo Allemao, e à 
Con:imissão Revisaria otuendou pam Titulo 
Preliminar, itnitando o ft•ancoz o os que o 
tom'\rom por In ode lo. 

O pit.ulo do P. C. E. , (2) <tpozar da geando 
autoridade da fonte em que foi bebido, não 
m.e P;arece justificado: porque o legls1àdor da 
Allemanha tinha fins e razões differe11tes 
dos q_uc tivemos, articuiançlo aquella parte 
dó 4ou · projecLos do Cod.igo Civil ; co1no 
se p0de vor pelas siluplcs opigraphes d<IS 
suas qnatro secçõe ·-uma de «Disposições 
geracs», outl'a da relações entre o Codigo 

(1) As epigraphos são estàs: Dil'eít.o da~ 
cousas e Direito das olJrigações, do }lrojecto 
Clovis-Epitacio; Das obr1gaç(iCB, e da Posse 
da Propnedadc e dos ou tt·os <lircitos Tcaes 
<lo meu. 

(2) Para facilitar ei tu.eoi sob as iniciaes 
P. é. E. o projecto Clovis-Bpitacio; P. R. o 
revisto pela Comtnissão de 1900 e P.C. R.o 
meu. 
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Civil· c as outras leis elo Imperlo»; outra <<Disposições goraes», que nãio imitei, p:;>r íh.o 
«diLs relações do àoligo· Civil com as leis parecer demasiado vago. 
dos Estados confederados>>; é a ultima «Das A observação do illustrado mestre é, por-
dtsposit;ões :tratlsitoria~». con'ipt'ehendendo ta fito, exacta. ; mas a censura, ql\e insinuou 
todas 218 artigos, algüns de mfl,ís de utha sobrE! ella, não foi justa. ·' 
pa:gina, co lU o os ~rts. 31 o 36, .di ver.·ms sub- Con~enh<=> tambem co'm i;). Ex. que «O di-
strtniÇões dos al'tLgos dos cotllgos Penal e roito internacionn.l privaçl,o está em elaho-
do Processo, e de outras le is espl3ci:aes, corria ração e nãp fórmfl, ainda um con-junto de a da, taxa cltJ jtiro éonvencioáal, à do casâ- normas jurídicas uniformemen.te admittidrus >> 
rtl~ri.to bi vil, eüi., cté., o que -se vê pt3lá e qúe só os ilratadDs as poderão fi-xar i mas 
p.t'Írúeii'~ilota cr~ ~r. it. ué la qi'assei'ie; tta fui por isso mesmo-que, depois de {grmuiar 
oliçãd dá sua trdducçfã0, dndé oHa véni as qtw mfl' pareceram melhores, ·accrescontei 
cieiiDts cío .C'ódigo . .(3j o mf:!u aP.b, . Hl quó § . . Ex. qti~si aflgiiiú !'lc: 

Esstt lei não pôclia etii rlgoe stir can.gitlli- contradictor~o,A_u.~_ t~I.lt? o. :f: .9·. ~,' _ c?.~±i~ ~ 
r elida pee.Liminar dõ CJdllfO ei yil, ill()JS Qr(l.. ne- P ' R. elhmaara,m, sem mo <=>UVlr ~ qda ~ 
oeE1.:1aria para a inti·od?Jcção delle nos estados concebido nestes ii.m~mcis: 
oonfuderadó ',que felizmente aimhu,não t\)mo~; « Émquq.nto, por hàtãdós ospéciaêS de í1ó-
dllihl o seu nome que não podia convir áQ<ue1- ciproG(dado, ou L!Ol' convenÇão intêfhacWbat 
1[~, parte dos nossos projecto·s. colleoti v a, se n~o rogula1' a él{ec\tÇaó àãs 

Do mesmo moclb me parece infeliz a ~wen. sente!ilç~~ El:ps tri'bunaes êstrangeirciS., flfaú o 
!la ga. Com·missãio Revisaria pa;ra «.T~tulo e~er«.iúo d~s ·diréitos cí;vifs ~dos . f1lspêcti vds 
prelimirtlllr do Codigo CiVH2', P.orcw.e st ê Rffi éLdad~os no f!razÜ, ,o Iegiffilaãor fêffêrãl coü-
titulo deste, sej_a preJíminar, final ou ele di§- serva a facúldáde âã impôr áqíiêlia ê à . liste 

. , posl~i~ões traasitql!i.a~, deve ser cop.á1derado áf.l . ;mesma~ roS.tl'icçõos que, nos res]leétiyós 
parte iiitog~'ante de1le, e par~(\ · isto fora pafzes; sÇ>Ífrtli"em fl.s s~fitferlçãs dos trr'ibrlhães 
n:rist@!! pretender q\lé o direitô éivil côrrtpí'"e- . e ós âil'eitos civis tios didàdãos brà'%Í-'< 
heado o direito publicó e o irttêrnáciona;l ioiros. » 
privado; p0is, pelo menó6, 15 dos re~Pe.ctivos - Assim, depôis de Jorrríà!a;t _lis rêgfas, tfúd 
artigos pertenGem áquolle rê,hi€1 d:ó dir))~tb, iuo pãreêeram ní~tho:re·s sd!ir~ à iliate~üt cr 
e quasi ~odos ps otl''t.rós a es&e, · fiottl,ndo- se ~ÍH'l . ffie foi'am, qui1si. .tcitlàs, sligge-f1id,1is P.<ií' 

. que<=> ultimo do P. C. E. é ite para pr·<;ttica SãvigiiY, ólf-Mi:'. ASser, cdrdo or!entaçãd, ilél§-
do preoess0, em _çujos iríci_dentes eutM á nóssos·fuhiros tratatlós, resalvei à igtip.lctiW:&-
fiança ás custa3. E tant0 a pro:tWia comrfi\s- e f1 reêfprgéid<ide para tis trl:1Hls Cà·tlêitladiÜJ~; . 
s1o tinha, caoseie-ncia da di versicJ.<itle cl.as em rolàÇ.ãà aD~ ' esUatlgeíros, êihrio urti cW 
ruatedas~ dos dous projecto~, que lfu:Js ded rui to e tiin d'évf!r dé todo o legi.slatiór, 
numerações propri11s é disti;flc&as, áf'g.staú- fJ'Orq'lte para tttli'ri O' patriótisfud é o !'l'gâí~m~ 
do-se neste ponto· do Codig;o Napolêão, . ofiiiê ilftciomtl 13 , Si isto ê . Cl;i.me, etl SOLt réo Ofifi-' 
foi huscar a sua epigraphe', e onde a nüme- · fes~o . .(4) · 
ração é uma só e a mesma.' 'rartríbém ·convon:ho que se pudesse- l'esúini:rf 

Aq Lii vem a :()i'O'J?Q~ítG o:ll'ereçer estias mais çt f e-i . pr~hm+fl.ar; mas â cri: til'!~ do tif:a 
razões, é,Qtú;<=J t'ôS'j;los'tâ i:t ctmsura qüe nos fez ,1n'à.l5àlljtí destes não póde arl!Jstraltfr dms e'h?• 
a. mim é ã6 Di'. ·Clovis, o illustri!l' j'urist!ll'n- étrfusutúciiiJS' do tenqict e dà niffl.d; em qúe s~ 
sufto, -conselheiro Duarte di'! .Az.evedo, por ac-Ira'va o autttr·. 
cop.tat;oin o.S. Nós3os. P''oj -3ctos d;tf lei ·:PreH- St o uossrY d lr'êitd pti&fit:!o fol'ffii' tne'l'fuior dê• 
mimü>, ou Ít'ii tôtr'f5dü"ctO'rHt, ffitt·teria estr~-· tinido e s i tivessem sido expedidas, eoffio 
nha <to nosso objecto. _ cüqí:prià, às leis fli'e'visia:s O>, jlormn:rite, dfde-

Si o3te não fosse di verso da ma teria da riMiftJ·s :P'eltill S§ . 33 eM do arit. 34 da Oo~s~r
lei p·re-1imim.tr, eu nãô a teria artleula.do . á• tuiçãd Ftid:ei'ál, m pi'hne'ifa :tJãr·rte ·ct'aJquell.ff 
par'Ue, e 61'!W E(ffia ll'u.meraçã<=> especial, e.fl'ffi;O projl:mto preürrttnar ter:l:a siife ostlwiadct, l;i 
f'e·z c'J' 00d:j~0 UivH da: l'Iollwi'lda, s0b o. titulo Ms<tarf1C ·ittélilfr Jllo'H<Jí res é:lrspest(0es ' d:eJ. 
_ _ _ · IJrr. Írlt . P r i+ . , qM é ó rHr'Ei'itd cl vil geffaft 

(3)' Eis a n:0ta do M·e. do Ira 6t'cts3et'ie:«Êsta- ~ . 
lei contém quatro ordens do disposi~~ões btnl!f.. ({)For p-O'P p'li:t1·10'frlsfno qt.Jte hili sl:fls ãnfttl; 

. d'i:~tinctas:.l:a, · a~ _ tlo diecito_ ,i?tQl'mtçio~la l toírpo d'~ba:l~e ff.&t;gúciEJ· ~te&J)mtltS'flá:s· <( :de~ 
p,rwado, prev:orundo" o centlwto tto Coélrgo matS' um gf'ao d:~ êa.fê platlto;el:b, :Fl'em mn.i.:d 
Ci vü com as lei~ estrang'ei rafi ; 2a, xs que um ctflotia firfpôrb<1d:o >'j. I{ieê\.m .. se lif1's• c· zãJIF.' 
regELfa-m os cqnflictos do Codigo C i vit c'om as g'i.tratn.-sts dtitros ;, ttrâs a: ple"ffio'l'ct do c:~fé j i:t 
o~üra.s leis fedel'aes; 3~, as que d:istrmuem à llres St'tggerici a luttMil'ál de o e[fteimál'llm 0 
competcf'!eia Jcg\slatl.va entrõ à Oodigo Civil d'e aõ·áJiMha'rem a: sú<b ~avotl'l'w, c roúiW 
e a~ leis dos Estados Féderâe~>'; 4\ us DfspóBi- breve u ela colonizução ha (le &ib'l''igti"I-tm ~bl 
ções transitarias.» · <tbandonarem tambom u:; fazenda :> . 
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e por is. ·o me. mo o portico reclamado pelo 
codi•ro do direito civil par t icular ou na-
ciun'à.l. 

Mas a politica, ou o que é considerado 
como t<Ll pelos nossos ropublicanos de 14 de 
novembro do 188!:! (nwi nantes) e sobretudo 
pólos uo dift seg u!E te (infinitus numer~s), que 
con~ tituem a legmo dos zelosos e desmteres-
.~auos Cerboros ela Republica, ainda nos não 
póclo dar , nem ~equer , o regul amento da 
intel'venr·ão do ar t. 6° e do ostado de sitio 
do u t. 80 . 

Na ausencia, pois, das previs tas leis orga-
nim~s. pa1'eceu·m0 conveniente supprir uma 
das suas lacunas consolidando e ampliando o 
dec t·eto n. 572, de 12 ue julho de 1890, e ac-
cre:;centar ··lhe as out ras disposições de direito 
1•U b!ico internacional, com as resalvas do 
citado art . 18, que me pareceram necessa-
rias, sob1'e tudo para :fixar-se o .·entido vago 
do pr incipio do aet. 72 J.a nossa Constituição, 
quasi universal e cosmopolita, que ainda não 
encontrou quem lhe prestasse este serviço 
urgente . 

Ella. já foi mais que liberal com o estran-
geü·o, na·turalizando-o, ::;alvo r enuncia ex-
Pl'essa elo Beneficiado , desde que se casasse 
com mulhe1' b1·azileira, ou tivesse Jilhos bra· 
zileit·os (entende-se nascidos no Brazil, nos 
termbs do &: 1 o do art . 69) ou adquirisse 
immoveis no paiz e residisse nelle, sem 
exigir siqu er um 'regiscro, que prov<tsse a 
naturalizitção e evita~se os conftictos inter-
na.cionaes, ele outro moüo inevi taveis·. 

Debalde tentei em correspondencia com a 
Lei Pre liluina l' cPen,r esse r eg isteo, como fez 
o moderno Cocligo Civ.il da· Hespanha (ar t . 
326), uo cap. 5°, tit. 2°, do L. 3° da P. Geral 
do P. C. R.: os P. C. E. e P . R. o suppri-
miram como inutil ou tambem perigo~o ; 
porque os e trttngeiros, que for am me ttidos 
quasi á forç>a na Constituição, não poderão 
se1· nem mesmo discriminados dos nacio· 
naes nos dous ultimas projectos do Codigo 
Civil. 

Sej<t como fôr , me parece justificada a 
ext nsKo quo dei àquell e projecto em quo 
pezo <W erudito e compot.entis imo censor , 
que nesta P<trte compl'ehenueu tambem o 
Dr. Clovis, pela simples razão de que n elL~ 
os nossos tralmlhos se parece m como tlous 
jrmãos, o que verific•t pelil. Imtis ligeira 
leitul'a do ambos. 
Pen~o que com o progressos já. realizados 

:p lo vapor· e 110l<t electl'icidade, no::; meios 
do comn1 mi ·aç~io ont1·e os cturerentes povos 
do llHlD lo, com os que a navegação ae l'ea 
promot tf) realizaL' em bl' vo , nenhmmt naç:ão 
so pouol'lt oximir llo preveni!' os conflictos, 
elo ou&t•o modo inevi.ta veis , ela~ suas leis com 
as esLrangeiras. 

E, si isto é verdade em relação ás outras, 
não póde deixar de o ser para a nossa, onde 
o. estt·angeiro já monopolizou a dir'ecç·ão da 
vrda economica, assumiu a suprema tisca,li-
zação elas rendas publicas, tomando de assalto 
a explora.ção do unico banco do Estado e 
reduzindo a algoz dos credores nacionaes o· 
nossó proprlo Governo, que até se gloria de 
sua subserviencia e considera inimigos pu-
blicas os poucos que ainda ousam destoar 
do coro eterno da turba-multa dos ratos e 
dos cães, dos touros e dos pachidermes, que 
fazem ~ a opinião publica docil, a tanto por 
linha, por conta do Thesouro e á custa das 
cont1·ibuições dos particulares. 

A desnacionalização do Brazil é um facto 
constante, desde o inicio· da colonização 
otficial, a tanto por cabeça (que é sempre a 
peior, e que, como a moeda má, impede o 
apparecimento da boa) até a germanização e' 
italianização dos nossos Estados do sul, um 
dos quaes vae de vento em popa conquis-
tando o monopolio da presidencia da Repu-
publica (5). ~ 

Mercê de Deus, nunca , votei, em quasi 30 
anuas de legislaturas, leis individuaes (6), 
aem um real "de imposto sobre o contri-
buinte nacional pa.ra a imporcação de pro-
letarios estrangeiros, pensionis ,;as do The-
souro, an tes de estab,elecidos, e, depois, con-
cul'J'entes, melhor apparolhados para a l11ta -
elo <l:le os brazileü·os, e não será com o 
meu voto que se approvarão as çhsposi-
ções dos P. c. E. ou P. R . sob1·e a tutela 
dos estlrangeiros, al'ticuladas depois de 
estal)elepiJ.a a regra de que a lei nacional 
deve re~uh1r o Estado, a cap:1.cidade e os di-
r eitos ctr f.tmilia (art. 22 do P. C. E. e 
ar ts. 20 e 26 do P. R.) 

O cui~lado, que incumbe a.o Governo, de 
prover \sobre os incapazes nacionaes, funda-
se em razões cspeciaes, quo. não podem sem 
perigo qu, ao menos, sem granJas incon-
venientes, ser estendidas aos e;t l'ctiJgeiros ; 
porque o Estado é uma organiz:tção da 

' (5) Istp nã,o quer dizer qué o indicadlll par a 
successor do actnal chefe seja peior do que 
qualquer dos o ut1·os pretendente~:~ em espe-
cta.tiva i mas esta. successão ininterrupta 
cheira f\ pl'ivilegio, e os privilegias são 
odiosos, mo mo para os povos q\1e teem 
dyna.stf~ . 

(6) R<!j:firo-me a essas leis individuaes (si 
lei se poüom chamar os rescriptos do 
legislador) que o Imperio iniciou e que a 
Republie" tem multiplicn,do contra a justiça, 
contra e equidadB e até sem a compo tura 
neces. a11'i a aos acto" do poder publico. 
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justiça e não um estabelecimento . de cari-
dade (7). 

Em vez dessa generalização perigosa, 
melhor fôl:'a consagrar expeessamente a re-
exportação dos vadios, menriigos, invalidas, 
anarcbistas e até dos analphabetos exporta-
dos desses paizes, onde vivemos. a mendigal' 
patronos, sob a denominação de colonos, e 
onde o Brazil parece considerado ainda 
uma especie de Cachese ou Castro-mirim 
do antigo Portugal, gr;was á advocacia 
adminLJtrativa, creada no Imperio e multi-
plica.da na Republicá, á preciosa ruhiacea e 
á preponilerancia funesta, que o Paulismv 
tem exercido, desde 1885, sobre o Governo 
deste paiz, onde tudo é grande, menos o ho-
mem. Sunt lacrimce rerum ! · 

Mas prosigamos na critica do mestre, com-
mum aos dons projectos. · 

A disposição do art; So do P. C. E., cor-
respondente ao go do meu e relativa á praxe 
forense, como um dos meios de supprir as 
lacunas da lei, não contém nenhuma novi-
dade jLn'idica, sobretudo quando tão indefini .. 
das se acham ainda as linhas divisarias 
entre o processo c o direito civil (8), quandó 
a praxe é uma das fôrmas do co~tume, e 
quando o direito antigo conside1'a e >te o me-
lhor meio de interpeetação (optima legum 
interpres) e essa é o recurso normal para a 
solução de todas as difficuldades sobre a in-
telligencia da lei, verificadas na applicação 
da mesma. 

Além disso, posto que a fôrma da prova 
seja, sem regra 1 ma teria processual, sempre 

·que esse. fôrma fôr da substancia do acto, e 
necessaria para sua validarle, entra ipso jure 
no direito substan t.ivo ; e, no sil>Jncio da lei, 
quem melhor do que á praxe pôde estabele-
cer como deve ou não deve ser observada 
aquella fôrma~ 

Disso tivemos um exemplo e, por sigN'1l, 
-indigno de imitação, na jurisprudencia fir-
mada sobre o que fosse escriptura publica, 
em face do art. 3° da lei n. 462, de 2 de se-
tembro de 1847, jurisprudencia que decidiu 
serem escript\lTas publicas sómente as notas 
de tabellião, e que todos os outros instru-

(7) Na Suissa ha municípios que exigem 
uma especie de naturalisação dos novos ha-
bitantes, pa1·aserem considerados municipes, 
e em alguns· o recipiendo deve pagar uma 
contribuição relativamente pesada. 

(8) Vi ·.e o· cap. III da Exp. de motivos do 
Dr. Clovis in fine e os ns. 2! e seguintes da 
minha: 

mentos publicos de prova, ou não eram es~ 
cripturas, ou eram particulares. 

Outro exemplo, e este diario, é o das tari-
fas das alfandegas, onae os agentes do fi sco 
levantam a todo proposito, e até sem pro-
posito, as \i.uvidas mais exteavagantes contra 
os contribuintes, que todos pagam e, em re-
gl'a, sômente recorrem os que teem menos 
razão. E todavia, a sciencia official sempre 
ensinou, nas suas cadeiras de hermeneutica, 
que as disposições restrictivas da liberdade 
e da propriedade não admittem interpreta-
ção extensiVa. 

Sem embargo disso, porém, desde que não 
temos co usa que mereça o nome de praxe 
ou de_ jurispwdencia, que é mais compre-
hensiva, acceito a emenda do mestre, como 
aceitou oP. R. no art. 13. 

Acompanho, entretanto, a Commissão Re-
visora contra o mestre, quanto á sua outra 
censura ao citado art. 13, correspondente 
ao 38 do meu ; pois, com ella, continuo 
a pensar, como pensava dantes, que, para 
a solução dos casos omissos, as disposições 
sobre os casos analogos devem ser consulta~ 
das de preferencia aos prlnc'ipios deduzidos 
do espírito da lei; porque são ellas o meio 
má.iS seguro de descobrir-se este, e os prin-
cípios estão. mais longe e são mais vagos do 
Q:Ue as disposições analogas, que autorizam, 
ao mel!los, o argumento a par·i, sempre que 
não se trata de direito aaomalo, como o 
penal ou o fi~cal (P. Baptista, Herm. Jur., 
3a Ed., §§ 41 a 46). 

Appellar, porém, para o~ principios,quando 
se pôde recorrer ás disposições analogas, é 
deixar a estrada real da lettra da lei, q ne é 
o espelho necessario ao pensamento do legis-
lador, pa.ra confiar-se ao criterio individual 
do interprete, muitas vezes apaixonado uu 
imagino~o. que tem sempre menos autori-
dade, por mais autorizado que s~ja. E, si 
me não engano, assim pensava tambem o 
not;)so velho Paula Baptista, nos §§ 41 e 44, 
da 3a edição da sua ciLada « Hermeneutica'>. 

Sômente ~uando, dado o caso omidso, não 
houver disposição que, ao menos por ana-
logia, se lhe possa applicar, poder-se-ha re-
correr, na falta de outro meio, ao e -;pirito da 
lei; porque, em these,.toda a di.::posição legal 
suppõe uma regra de di'reito, de onde foi 
deduzida, e dahi veio a definição que della 
nos dá Paula, no fragmento Jo, D ... de R. J. 
(50-17): « Regula est g_ure 1·em, qure est, bre~ 
vite1·, enarrat: Non t~t ex 1·egula jus summa-
tur sed ex jure, qttod est, regt~la fiat .. . » (9). 

(9) Vide Alv, de 18 de fe vereiro de 1766 c 
a nota P ao § 29 do Comp. I-Icrm. Jur. de 
Paula Ba, ptista, 3" cd. 
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Subscrevo, entt•ctanto, a censura lo D1'. 
Duarte de Azeyedo aos arts. 27 o ~ o 30 e 
:H do p. c. E., que elle considom contra-
dictol'ios ( 10) o accrescento qno lnt nelles 
dlSIJosi~·ões inconcilia.vois cnm os princípios 
do direito internacional priYado, o consor-
ndas, si não peioradas, pela roYisão. 

Com offoito, o art. 26 diz: «Os ctn:Jitos cids 
do ca~;a.monto em relação a passoa dos con-
jnges serão regulado · }Jela lei nacional do 
marido. » Mas, si a mulher fôr brazi·· 
loira, e o casamento fór no Drazil, p&que 
não ha de a lei do domicilio commum e na·· 
cional da mulher prevalecer sobre a nacional 
do marido ~ ( 11) ]J] si este fov turco ou de 
outro paiz quo admitta, por (lxomplo, a po-
Jyga.mia ~ · · 

Dir-se-ha quo neste caso a lei do marido 
contraria o art. 15 ~ Mas, si este artigo obsta 
a polygamia, tambcm de ia obstar q.o divor-
ció o~trangeiro o, todavia, o autor do P. C. E. 
abpiu as po1•tas, no seu art. 29, apeza1' do 
sru art. 18, oot'l'espondente ao 15 do P. R. 

llJ i el!a julgou aberta a porta ao divorcio, 
ape!llar do tu•t. 18, ]loje 15, porque não havia 
de poqer ajurispi!udenoia. decidir que outra 
]Jorta ficava aperta á polygamia, no art. 20 
do projocto da Oommissão 1 

O ttrt. 27 di11: «0 regimen dos bens entre 
conjugas de nacionalidade difl'eronte - na 
ausenoüt de paotos <tnte-nupciaes - ser[t 
<leterminaLlo pela lei do p1:imeiro domiai~io 
conjugal.>> 

Applica-se a e te a\·tigo '+ ob erva<:ão quo 
oppuzomos ao anterior, qua o um dos 
nubentes fut• brazileiro ; ma , ainda que 
'\ll1bos ojam estrangeiros, desde que e casem 
na l'<}rma dtts no S<~s lui ·, ficam sujeitos ;\ 
r~gl'a, ~ocrr. regi! actus o, purt<tnto, <i .obl'iga-
<;<to de <lecltu·arom, no proprio acto, o regi-
mon do casal, sop-unclo 6 arb. 31 do decreto 
11. 181, do ~·1 doJil.neit•o ele 1800, conespon-
donto ao .(u·t. 18?7 tlo meu proj cto, a!l'im 
<·omo n.o:> art:-~. 220 do P. o. E. o 40 tio P. H.. 

Doi:ar , porém, a fixação do t•egimcn 
dopontlento da do prim ieo d.omi •ilio conju-
gal (J ostorior, portanto ao easamento), quo 

- em regra uppõo um anno do t•osidcn •ia 
(avt. 17 tlo decl'oto n. 8..J.8, do ll d outubro 
elo 1 00), anno quo pôde ser proroaaclo poht ' 
vingow habituao d:t hm tlc mel qtw tambcm 
se porl m PI'olun""t:Ll' por muito' mozcs, ú tão 
noYo quo mo p1wcco e:ürn.vago.ntp, ::Ji nã 1 é 
sup 'rior <t minha c,lffiJH'Chcnsi\o. 

(lO) Vide o pat'CCCL' do CtHJS('lboit•n Dna.rtc 
tl .Azo,·c~o, in- !'ol., impros o na Typngm-
llhm Nacwno.l, po.g . 3", in fine. 

(11) onftra- e o tt' ari.igocom o ~5" do 
al't. W ll<t 'on ·t. Fou, . 

E o que mais augmenta a difficuldo.clc desta, 
é ver que tanto o P. C. E. (art. 268) COJTIO 
o P. R. (art . 293) consideraram estabelecido 
o rogimen dp cásal desde .a propria data 
do casamento, som se esperar, ao· menos, o 
dia seguinte da prcsumpc;·ão logo.!, que Çl 
art. 57 do citado decreto n. 181 es~abcleceJI 
para dispensar, qnanto á CJmmunl1ão dps 
bens, a noco~siclado da prova pmtica da Ord., 
L. 4°, T. -16, s ]o, 

Isto prova que ambos os projectoa sé veom 
no casamento o contracto civil, c dosconl!o-
cem nelle a instituição po!itic:1 do govm·no 
da familia, e a lei naJural da conserva~:i_\p 
da especic. • 

O art. 28 do P. R. regula o caaamento 
celebrado perante os cunsnles ou p,gontc,· (li-
plomaticos estrangeiros, quando ambos, ou 
ao menos um dos nubentes pertencerem á 
respectiva nacionalidade.-

Mas, antes de tudo, mo parece quo nada 
tomos com esses casanwntos~ ql!apdo os con-
trahentes forem estrangQil~ps, o nfío sp sn~ 
joit~rem ás for.Jllalidade~ e aq 1 rnco~o das 
n.ol:!sas loüJ. Si ellcs tivero!]l loga.r no qçJi -
ficio da: I.o"~r.:ão <le um mini tro a.crpditaçlo 
nerante o nosso Governo, podemos até CQn-
ider,a.l-ps feH(ls I!Cfl?'fl tfJJTito?·itt?n, 1;1egqndo a 

ficç-.ão do direito internacional. Si, p_,rém, q.o 
meno um dOi> nubentes for lJra:;;ileiro, sej& 
omlJOrq. a mulher, çlt.wido JUuitq U\le o logis-
litdor federal v;l.lido o seu c:a~íJ.mento, feitp 
nil ,Hr~~i l , ppra11te autoridade cstl'fl,ngein~ : 

E fprço o, port<.wto, supprimir aquellc 
artigo, por escl.lsado, qnanc[o q~ (lou~ con-
trahcntes forem os.tr;tngeiros, c por a.bsu.rdQ, 
quando, ao menos um fôr brazileieo. E niiQ 
ó tnQ.o. 

Todas as referencias aos ca amentús dr 
brazijoiros no Braz(! rlovpm ser eliminadas 
da lei pt'clip1inar o J'cp1c&tiun.s pa1'n. sqn 
l?gar propl'io. quo é o dit'citJ di1 fi1mil ia, JlQ 
ltvro 3° dn. Pm·to J•;spcciaJ, cgnndo o mrm 
plano, ou no 1°, scaumlo o plano do P. C. 1~ .• 
imitado ou seguido pelo P. R. 

Foi o que llz no cap. fio elo Tit. 9o do L. 
::Jo ~<t P ·. Espocinl do meu projecto, cu,j;:t ma-
tcrta fot trn.nsportada pelo Dl'. Clovjs para 
a Lei lntroçluctorin, onde figura cntrr qutras 
llo Dirpito Intcl'nacional Privado. 

E. sa. dcslu~·a~ão, apczar do apoiotua pelos 
ren~OI'CS, nao me parece jnstific:ula, nem 
mesmo quanto i\0 art . 25 rio P. C. E . cot'-
re :ponrlonto ao 2..J. <lo P. R. o i H6 do 'meu 
porqno podiam ficar melhor uo direito ll:~ 
Jilmilitt. 

A · regras geraos sobre a validade c a 
prova elos actos ,jnritlicu portanto, sobro 
os c~t amouto' roa.lizad fóra. do Brazil, por 
n:tetonnc' otl O'trangciro , lá so oncontra.r~o 
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nos a.rts. 27, 23 c 32 dJ meti projecto pre-
liminar ; mais as p<trticulares me pareceram 
incongruentes, até na primeira parte do Co-
digo Civil, e por isso as inclui no livro pro-
prio especial. Resolvam os entendidos e des-
interessados na questão qual dos dous me-
thodos foi o molhor. 

Limitando-mo por agora ao exame do con-
teúdo do titulo prcliminat· e deixando para 
mais brde, so me chegar o tempo, o d<t 
execnÇ'.ão e d.a I'órma, vou concluir voltando á 
critica do art. 42, que abole a fiança ás 
custas em favor dos residentes no estran-
geiro (só por ex,cepção brazileiros} CJ.l!e pro-
puzerom demandas aos resideJ+tes no Bra.zil. 

Este incidente do processo não é mataria 
llropria do Codigo Çivil e muito monos do 
direito internacional ; mas funda-se em ra-
zões do direito antigo, onde se filia á ca.u9ão 
jttdicatum solvi, e e em motivos de equidado o 
ordem publica. 

Quem movo uma demanda a outrem 
obriga-o a incommodos e prejuízos, entre os 
qnaes a,s clespezas cotadas no regimento de 
custas, pouco avultam. A condemnação nestas 
é a trnica pena certa do autor ca villoso. A 
fiança é o unico remedio para evita.r que elle 
a illuda, quando reside fó-ra do paiz, ou p.óde 
retirar-se delle para não voltar. Suppriniil-a, 
é habilitai-o a incommodar, como quando 
e quanto quizer aos nacionaes e estrangeiros 
residentes no paiz, sem correr siquer o risco 
da penitencüt do Padre-nosso, que as orde-
na\;ões mp.ndavam rezar pela alma d'El-Rei 
D. Diniz. 

Para. isto não valia do certo a pena pôr-se 
aquclle post-scriptum intempestivo no art. 42 
do P . C. E, ou 41 do P. R., porque, além 
do outras razões, non e·,·at hic locus. 

No Brn.zil j<t se deu quasi tudo aes estran-
geiro.;, e o pouco quo ainda nos rest11, ellos 
toma,rão quando lhes apl'ouvor ; porque 
v11mo.:; a caminho de merecer muito breve a 
celebre exclamação de Jugurtha, ao l'etirar-
se do Roma ... -A. Coelho Rocl1·igues. 

Rio-4-6-1901. 
v 

Vou entrar no exame do conteudo do pro-
jecto revisto e convertido em proposta do 
Governo, começando do comparar o seu pri-
meít·o artigo em quo se defino o objecto do 
Cocligo Civil. com os artigos correspondcnteH 
do projecto Clovis-Epit:wío (1) o do meu ; 

(l) Este titulo- Projecto Clovis-Epitacio -
quo rlei áquolle, cujá iniciativa devo hoje ser 
a,ttribuida ao actnal Ministro da Justiça, ·o 

porque a principal necessidade do um codi-
fi.cador é conhecer a mataria, que lhe in-
cumbe articular, pftra não omittir alguma 
parte do seu domínio, nem invadir o dos 
outros ramos da legis[aÇ'ão. 

Se o direito póde ser considerado sciencia, 
ca:la uma das relações jurídicas deve ser 
subordinada a uma regt'a, e o laço entro 
esta e aquellas nos dev& apparecer em these, 
como o imperio da regra sobre as relações, 
e em hypothese, como a sujeição das rela-
_ções á régra correspondente. (2) 

Do jure constituto poder-se-hia. tal vez, 
dizer, como projecto Nabuco (art. 23) quo 
o direito civil é «o regulado pelo Codigo 
Civil»; (3) mas dejwre constituenclo esta defi-
nição seria uma p.otição de principio; porque 
para fazer um Codigo Civil, é preciso sa-
ber-se, antes de tudo, quaes as relações ju-
rídicas que devem ser reguladas nolle c por 
elle. 

Foi. por isso que comecei o moli projocto 
escrevendo no art. 1. 0 : «Este Codigo reco-
nhece o regula : 

§ l o Os direitos e obt•igaÇ'ões das pessoas 
naturaes, entre si, como membros de uma 
mesma familia. 

§ 2. 0 Os direito3 e obrigaÇ'ões das pessoas 
naturaes ou jurídicas entre si, ou entre umas 
e outras, sobre os respectivos bens. 

§ 3. 0 Os direitos e obrigações de qualquer 
pessoa particular contra qualquer agente ou 
representante da União, ou de alguns dos 
Estados ou municípios, ou vice-versa, sobre 
mataria do propriedade ou de credito. 

O P. C. E. remetteu a ma teria deste 
ultimoparagrapho para o art. 42, que are-
visão melhorou, refundindo nelle as dispo-
sições dos arts. 1201 a 1203 do meu pro-
jacto, que a regulou no Tit. 18 do L. 1° da 
P . Espacial. 

Não me pareoe quo essa doslocação fosso 
feliz; mas, quer na forma, quer no fundo, 
a redacção dos revisores ficou melhor do 
quo a minha, scbretu•lo no tocante á; clareza 
e á concisão. 

cuja execução coube ao Sr. Dr. Clovis, pa-
-rece não ter sido tomada por este á boa 
parte ; mas não tem razão. Entre tres re-
centes, a que teria de mo refel'Íl' muitas ve-
zes, fui induzido até a abre-viar as citações, 
substituindo os títulos pelas iniciaes, e nada 
mais natural do que associar os nomes do 
autor ao do executor da üléa. Etl mesmo já 
fiz isto com o meu, até 4 de maio deste anno. 

(2) Savigny, Tr. do Dr. Rom. Tom. 8, 
§ 344. 

(-3) Dr. Clovis, Rev. _ Exp. do' Mot .' p. 
XXIV. 
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O § 1·0 foi substituído no P. C. 
, egulnte : 

E. pel,o este laço, ora se refe<"ia ao direito do credor, 
como se vê das expressões adquirere obliga-
tionem (L. 126, § 2° D. de V. O. 45, l) ora 
ao dever correspondente da pBssoa obrigada, 
como o provam as palav1•as o/;Jligatio tua acl-
ver·sos me, da L. 06 O. de Reb. Cred. (12, l ). 

« Os clü•oitos e deveres das pessoas natu-
raes, entre si, como membros de uma f'a.-
milia. », que <t Commissão, por sua voz, sub-
stituiu por este : « Os direitos e cleve1·es das 
pessoas naturaes e juriclicas, entre si» . 

Suppuz, quando li o P. C. E., que a pala-
vra - deveres do § 1 o era eq uipollen te da 
pala vra«obrigagões», que eu havia empregado 
e que elle reproduziu no seu § 2° , não só por 
estar contraposta a direitos, como pm·que a 
synonimia é muito frequentemente empre-
gada nas obras, ainda as mais diclacticas do 
Sr. Dr .. clovis Bevilaqua (4). ' 

Mas VI, por um artigo seu, publicado no 
J?rnat. elo Cornrne·rcio de 23 de maio, que a 
diverstdarl~ das palavras deve1·es e obrigações 
era proposltal naquelles paragraphos e vi-
sava a comprehender no lo « os devet·es entre 
paes e filhos, marido e mulher, que não con-
stituem obrigações jurídicas. Mas si não 
são jurídicas, não entram no dominto do di-
reito._e, si ostão fô1'a deste, por que titulo 
poderao entrar no direito civil e, porta.nto, 
no respectivo qodigo ~ Qual . é o legislador 
moderno, que .Já se metteu a regulai' ou im-
pôr a aífeicão d~s conjuges, o amor dos paes, 
ou a p1edad.e 'fil1al ~ l-Ia, sem duvida, alguns 
deveres de familia, que, além de ~eu lado 
moral, oíl'erecem outro jurídico, e taes são, 
por exemplo, a fidelidade o o debito conju-
gal, a '-!ducação e cre:~ção elos filhos e a assis-
tencia aos parentes invalidos ; mas estes 
quando infringidos, dão logar a acções civis: 
<lue podem ir até á dissolugão da sociedc~de 
íamlltar, e revest<:)m, por isso mesmo, o 
caracter de ob1•igações jurídicas, que o p. 
C. E. parece negar-lhes, damlo-lhes uma 
denominação üi.trer 'nte. . 

.Depois, a palavra deveres, contraposta a 
dwe1,to_s, so pôcl<.l referir-se aos jurídicos ; o 
que nao quer chzer que to .~os o sejam. 

. Sei que, ctymologica e historicamente 
obrigaçlio se di ~tingue de de1Je1·, do que en_: 
contr·amos copw~os exemplos nas fontes do 
nosso dil•eito ei vil, nas quaes a palavra obli-
gatto m·a clefimd.a assim : vincutum ju1·1:s · 
quo necessitate adst1·ingimuY ali cujos ·rei sol:. 
vendre (In si:. 3 t. 13 pr.) ; que esta solução 
ou d~scr:tadtwa daquolle laço jurídico, podia 
cons1stH· em dar, fazer ou prestar a.lo·uma. 
cousa (L. il pr·. D. de Oet. A. 44, 1) e"" que 

(4) ~o ~cu traballw 1las Successões, v. g., 
parrt. stgmiicar a pessoa ele ct~ja successilo se 
kata, elle _om]>reg:a, alêm deste ciccumloquio 
e da locnçao chtSSlCil. de cufus, :ts expros~ões 
- autor da. lte!'anca -- succc[~cnclo - o hc-
l'Oditanilo. 

Neste sentido a obligatio é, ao mesmo tem-
po, o ti mlo do direi to de uma par· te e a ra-· 
zão do dever da outt•a, se o acto de que re-
sult 1 é u nilateral, ou dos direitos e <.levoros 
recíprocos, se bilateral. 

Assim, na doação, que é o typo da pri-
meira especie, ella exprimia ao mesmo 
tempo, o direito ele (l.onatario eKigir a cousa 
doada, e o dever do doador lh'a entregar; 
e mt compra e venda, que é, na pt'éttica, a 
variedade mais fl·equente dlt ·segunda ( cujo 
typo é a troca), ella exprimia s imultanea-
mente de um lado, o direito do cJmprador 
exigir a cousa, e o vendedor o preço c, do 
outro, o dever do vendector entregar a co usa, 
e o t. O comprador pagar o pr0go. 

Neste sentido originaria '' obt•igação é a 
causa e o dever o ef('eito, e diffuem entre si, 
como o principio d.a conseqttencia. Neste 
mesmo senti<.lo, a obrigacão suppõe duas 
partes, uma das quaos restringe sua -liber-
dade, em bcnoficio da outra, se decorre de 
um acto unilateral, ou, no caso contrario, 
cada 1pua deHcts restringe, em beneficio de 
cadtt outra, a sua liberJade, em certo sen-
tido. 

1 Sob est~ ponto de vista, a rela .ão jurídica 
entre o g·estor de negocios e o dono destes, 
ou entre o

1 
tutor e o pupillo, não seria uma 

obli,qatio ; posto que cada uma dellas pudesse 
produzir duas acçõe~, a clirec!a e a contra-
ria (5). · 

Mas, cm;n o coner dos tempos e o pro-
gresso do direito, o nome da cft.usa p:tssou, 
por metonymia, ao eífoiio, e aquellct palavra 
pa~~ou a €•xprimir niio só o~ deveres do ges .. 
tor e elo tutor, como até a servidão dos 
prodios, como se pôde ver na mesma obra 
de Savigny, loc . cit. e especi<1lmente na 
no ta- Z. · 

Eutretar,to, como 'o direito não abrange 
to_da a esBhera da activid_a,1.e humana, nem 
pode, portanto, sm· a LlllLCa regra das suas 
manifes~<~ções, foi preciso substituir a antiga 
cl1sttnc\,'aO por outra nova, entre as obr·iO'a-
çõcs natt~mes. despr.wL.as de meio juridlco 
para compelhr o devedor remisso ao seu 
cumprimc~to, e as gcwantidas por esse meio 
COD,'ll~UlS?l'lO a acçcio que o ditoeito romano 
de lt ma ,?t(·S pe1'!equendi jucliáo, qtwd sibi 
elebetur; cleflmçao qlle a glosa completou di .. 
zendo mecl!u?n pe1·sequencli judicio, quocl 
nostntm <lst, aut nobis clebetur; para dist.in-

(5) Sav., Tr. d.es Ohl., § 3o. 
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guirem··Se, a p-riori, as a.cções reaes das pes- externo, accrescenta'o art. 21 : «Este codigo 
soaes. (6) recon l1ece as p3ssoas ju\'idicas estrangeiras ; 

No estado actual da doutrina, e na lingua-
gem commum dos juristas, subsiste· a sino-
nymia entre obrigações e deve:e.::, e tanto 
estes.como aquellas, são chamaclos, indiife-
rentemeote, moraes ou jurídicos, perfei"tos 
ou imperfeitos, conforme são ou não são ga-
rantidos por uma acção, corresponrlente a 
cada urü. 

Mas, ainda que o Sr. Dr. Clovis ti v esse 
empregado no§ 1°, a palÇtvra deve1•es, como 
equivalente da palavra obrigações, no§ 2o 
não teria sido feliz a s tla em e orla ao met{ 
P!ojecto, porque o emprego das duas expres-
soes, no mesmo artigo, pua sigoi·ficçtr a 
mesma icléa, o menor mal que faria, fôra a 
confusão dos .inteepretes e a ü1certeza do 
pensamento da lei, que são as fontes mais 
copiosas da chicam1 dos advogados e ela con·· 
traclicção dosjulgado.J , dos fiagellos, de que 
já está cansado o nosso povo . 

Entretanto, força é confessar que aquella 
e~enda do Sr. Dr. Clovis, ao meu projecto, 
nao foi mais infeliz do que a d~t Commissão 
revisora áquella pat·te do delle. 

Com e:ffeito, dizendo os rev .isores que « o 
Codigo reconhece e regula : lo., os üireitos e 
deveres das pessoas natueaes e jurídicas 
entre si.», etc., deveram ter lhe ti!'ado a de-
nominação de civil,; porque não ha nenhum 
dos direitos e deveres, reconhééidos ou r egu-
lados pelo direito publico ou internac.ional, 
q!!e não o seja enti·e pe.,;soas naturaes e jul'i· 
dtcas, e, neste caso, cumpl'iria addlcionar ao 
pro,jecto toda a materia que lhe falta , dest.os 
dous ultimas Pamos da jurisprudencia. (7) 

Agora vou tra.ctat• das dispo~lções relativas 
á capacidctcle das pessoas natueaes e j~u·i· 
dicas. 

_Diz o at·t. 3° do projcdo rev isto : « A lei 
nao reconhece distinc~ão entre ni1cionae.> e 
e~tr~ngeiro~ par<t '' acqw8içi'i.o e gozo dos 
dteertos CIVlS » ; e, depois do.; aets. 18 e 19 
terem distinguido <ts pe.-;soas jurídicas d~ di · 
reito privado e do direito .Publico interno e 

(6) Inst. 4, t. 6 pr. o P. Bapt . C. de P1·. 
do Proc., § so. 

(~) Não trato do § s~ do art. l • do meu 
proJecto, p0rcJ.ue, salva a transposição das 
su·as c.onsequencLas peaticas, do L. lo da p. 
Esp~cra! para o lo da P. Geral, a suppressão 
fq_r JU~trficada. A minbta idéa a0 pol··O alli 
n~o visou a sua necessidade, rnas a con v e· 
nwncta de advertir preliminarmente do re-
speiteJ devido aos bens pa.1·ticutares, aos 
age_otes da auctoridad@ nestft t err:l, em que 
mmtos desconhecem aquelle sent imento e 
.outros o teem muito fraco . 

Vol . II 

mas <ts do direit·J publico não poderão possuir 
immoveis no Brazil, sem prévia auctoriz<tção 
do ~overno. Federal. As de direito privado 
serao·em tudo equipamclas ás nacionaes, desde 
que se SclbmeGtam ás leis e aos tribunaes 
do paiz, condição tambem necessaria para, 
que possam ter no Brazil succursal, agente 
ou estltbelecimento que as represente ·legal· 
mente» -e, acceescento eu «com ou sem 
licença do Governo» pa1'a qu~ todo o cidadão 
brazileiro possa gozar elos seus direi tos civis 
e políticos, ind.lusive a liberdade ; porqwil, 
como dtzi~ Cicel'O : « Ommes legum servi su· 
mus, ttt ltbert esse possimus ». Temos, pois, 
que, segundo o futuro·codigo : l 0 , não se es-
tabeleca dist·inc;ão entl'e a capacidade civil 
d~ pessoa na·tural e da jurídica ; 2°, não ha 
d1fferença alguma sob esta relação, entre o 
cidadão brazileiro e o estrangeiro ; 3°, as 
p essoas juridiccts est,rangeiras de direito pri-
vado são, em tttdo, equiparadas ás nactonaes; 
4'', as pes.:;oas jurídicas esteangcit'as, de di-
reihpublico externo, goz<tm de plena capa~ 
cidade civil, sa lva a restricção de não pode-
rem possuir immoveis no Brazil sem licença 
do Governo Federal. o 4° corollario é desolado·e para todo o 
brazileiro que am11 a sua; Patria, e c1ue deve 
horrorizar-.::e ante a idéa da vê 1', quando 
menos o espBrJ.c', a Inglaterra, cubiçosa até 
dos rocheilos da Trindade (8), ou a F1·a-nça, 
despeitada peLL perda do Amapá, possuindo, 
como dono, uma p:1rt'J oLt rtw.>mo toda uma 
ilh 1, do Amaz0nas, ou de Fernando de Nor0· 
nha, ou uma iliw.ta dos Abrolhos, ou da bahi.a 
de::~ta cidade ; porque a Hconça prévia do 
nos3o Governo é a cous.t mais facil que pôde 
haver para os estrangeiros, mesmo parti-
culares, sobreLudo, rl.epois do ·celebrado ftm-
ding loan, em {]_ ue elle sacrificou tres vezes 
os credores naclooaes aos ingtezes . E mais 
facil de rea lüar-s3 fic :m esta hypothe;;e, de-
pois qué os novos pt·ojcctos repalliram a 
rdéa do § 4° do art. 144 clo meu, que classi;· 
fic .wa entra <1s cousa$ fóra do commercio : 
« Todo te c•ritorio nacional em relação ás 
outras nações e-seus r0spectlvos Governos». 

Já ouvi ,l.izer, contra isso, que a Inglaterea 
tem um erlificio, p<1ra sua. embaixada, em 
uma das :[Hincipaes ruo.s de Paris ; mus pa-
J'odiando Virgílio, eu direi : Timeo Anglos, 
MAXIME pecuniam offer entes ; e, nsm mesmo 
pam isso, abl'iria excepção áquella regra, 
porque a verrla ~leirct igualdade jmidica é a 
proporcional. 

(8) Imaginem como ha de sel-o de Fer· 
nando de Noronha. 

3ó 
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Na capital- de uma. gptntle nação, outra, 3°, nenhuma pessoa jurídica póde ter di" 
igualmente grande poderá contentar-se com rei tos de família (tambem considerados civis), 
um edificio; mas na de outr:t pequena seria ao passo que toda a pessoa natural deve 
cutro couro de boi de Carthago e um motivo ter esses direitos, <J.inda quando não os p.o·ssá 
para se obter logo depGis um deposito de invocar; como os expostos por fa.lta de 
carvão par:1 a marinha mercante, cmquanto prova; 
não se reclamava mais outro para as pro- 4o, a lei civil póde extinguir a pessoa jLI• 
visões da de guerra e, quando os cãesinhos ridica, mas não a natural, depois da abolição 
estivessem com os dentes a ponto, o hospe- da chamada niorte civil, que, espero em 
dciro passaria a colono, porque : En man- Deus, não resuscitará entre nós ; .. 
geant vient l'appétit. 5°, a vida da pessoa naturq.l é li)Ilitada a 

Felizmente, a nossa Constituição deixou 0 um período, relit~ivamente curto, qu(3 a lei 
nosso tcrritorio, nas relações diplomatico· civil pr esq.IT!e não poder exceger de um se-
intern:1Ciona!3S, sob a guarda do Congresso culo, ao pa~so q~w as pessoas juridip~s poderp. 
(§§ lO a 19 do art. 34) e cu espero que este durar muitos sec)llos, como a Igreja C_attlo-
scja menos libe,·al do que 0 P. C. E. 0 lica, o Reinp de Portugal, as ordens de SiLo 
0 i~lt~~do, porém, á_ libenlade deste (i'!- Bento ou S. Francisco c J14iscricorçlia do ~lio 

de Janeiro, etc., etc. quasi escrevendo licença) para com os estran-
geiros, preciso lembrar que elle não se Esta ultima differença, é a razão princiP!J.l 
póde excusar, como parece pretender, com 0 das leil') res~rictivas da m~o 1-p.orta, que, no 
principio do art. 72 da Constituição, porque dizer hyperbolico c!.o § 21 da le! de 9 de sc-
es~a ainda limitoq. suas garantias aos estran- tembro de 1769, ~arne~çava toda a chri~~au
geiros residentes no paiz e aos direitos de da;do de não hitvel' um só palmo do terra, 
libcrdad~, segurança individual e de proprie- q\].e Pl}.aj:lsse pertencer a gente viva.» 
dade, dos quaes só o ultimo é civil, e em Ora, se aquellas difi'e1·enças não são ima-
rigor, não compt•ehende o credito, devendo ginarias, mas reaes, é forçoso convir qa,e a 
notae-se que o representado por títu-los da Constituição não con:fundiu aquellas duas os-
divida publica. figura om outro artigo (o 84), pecies de pes~oas, e que distinguiu tambem 
que pertence a outra secção. · o cidadão brazileiro do estrangeiro, prova-o 

Além di~so, aquelle malfadado princtplO, a lettra morta do seu art. 13, parag:vapho 
exigindo como condição da igualdade civil unicp. 
dos estrangeiros a residencia o referindo-se E, se assim não fôea, ai dos filhos desta 
á segu~·ança individual, não podia cogitar terra ! 
das pessoas jurídicas, que são sempre colle- Supponha-se, por exemplo, que o GovE'rno 
cti-pas e teem séde mas não 1·esiclenc'ia. O Co- leva! avante, e de afogadilho, o seu Codigo, 
digo Civil não póde, nessa matoÍ'ia, ü· adeante, que outro menos diligente, porém mais in-
por([ue a Constit\].ição é a lei das nossa_!! leis, tel~gente, venha a verificar que o maior 
e é apqorismo do direito que sub tutelct ju1·is fiagf3llo deste paiz é o cambio, que este é um 
pt!blicitate jus p1·ivatum. monopolio de alguns bancos estrangeiros, e 

Al6m disso, o interprete não póde suppôr que, monopolio por monopolio, o nacional 
.ignorancia no legislador, e seria preciso não seria mais sensato, tanto mais (_[nando quasi 
conboccr p1·incipíos elementa-res do direito todps os povos toem õ seu, o nós tambem já 
para ec1uiparar a~ -pedsoas juridÍclis ás na tu- o tt vemos-ha de ficar, como o asno de Bu-
rac.:l c inferir pm'idadc destas para aquellas, rid;tn; entre o direito civil e a miseria pu-
quando di !ferem tão profundamente, entre blica? Corto, poderá revogar o Codigo; mas 
outras razões, porque: · . isto seria mais odioso e mais difficil. Não é 

lo, a~ pessoas jurídicas são crea~ões arti- a falta do cortezia que tem minguado a · 
ficiaes da lei, ctue, como todo o creador, póde no$Sa consideração entro os povos da Europa, 
marcar-lhes o modo e as con.lições de vida. o mas antes seu excesso, e uma das cousas 
até limitar a duração, salvo 03 direiios ad- maís difficeis que cu conheço, é fazel•a em 
quiridos; ao passo quo a personalidade das regra; porque do menos, parece orgulho, o 
naturaes é a condição sine qu,a non da exis- fol'e o amor proprio do cortejado; de mc;is 
tcncia da sociedade civil e politica o, por- parece baixeza, e inspira desprezo. Entre-
tanto, do pt>oprio legislador positivo ; tapto, na duvida, eu prefiro, som hesitação, 

2°, cada pe~soa natural tem o sou eu pro- correr o primeiro risco ; e foi por isso C[UC . 
prio, individual o indopendenb dos outros, inclui no meu projecto preliminar o art. 18, 
ao passo quo as pessoas jurídicas rep1•esen- já transcripto, o no Codigo o art. 60, con-
tam um aggregado de duas ou mais natu- cebido nestes termos: «Salvo o disposto no 
raos, e éiS vezes até de bens, como as funda- a:rt. 13, paragrapho unico da. Constituição, e 
çõcs, com uma existencia emprestada pelas atlt, 18 da lei prelimina1', o estrangeiro, 
daque!las, ou por estes; que reside no Brazil, tem os mesmos direitos 

, 
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c obrigações civis que o cidadão brn.zi-
lairo .» 

Em conclusão: nem a Constltuiçãp equipa-
rou em tudo os estrangeiros aos brazileiros, 
nem as pe~so:J.s juridiças ás nfl,tur<t,os, nem 
cogitqu, no pr. do art. 72, 4os estrangeiros 
11ão residentes, nem podia cogitar que o lo-
gisln.dor qrdinario facultasse ao r\osso Go-
verno cwnseqtir q u~ outro adquirisse - um 
banco de areia das nossas costas, quançlo or-
denou que fosse pt·eciso licença do Congecsso 
pa1'a quo forças estrangeirás transita~scm 
pelo territorio nacion<~-l (a·rt. 34 § 19). 

E tudo isto so fará, so -o projec~o Clovis-
Epitacio continuar na marcha triumphal, 
q11e 1a levando, quando sobl'Qvcio o ligeiro 
inciclentc dà. S. Uhristovão. I q~p t(3 pf!à!Js 
mpiaf!t et atwce !-A . Ooelho R.odri[Jues . 

1-7-901. 

VI 

prpsog!linçlo m~s minllfl.S criticas <l.Qi'\ P. C. 
E. e P. R., tomaroi par~ s.eu oqjocto prin-
cipal o segundo, quo já foi revisto por uma 
~qmmü!siio reviilora, so,b a prosidencia dp Mi-
nistro 4a Ju;;tiça (1) e sagrado por dua> r e-
commondações sol13mnes do Podee Exccut~vo 
ao Lcgislativo1 nas mensagpn~ de 17 de no-
vembro do anuo passado e de 3 maio deste 
anuo. 

Neste intuito, vou passar uma vista de 
olhos sobre os arts. 2, 4, 5 e 6doP. R., 
quj<J,s rp.atcriq,s se Fgfl<JU ~ntlmamente, ape-
zar ~q · incülente de equipara,ção dqs es-
triJ,ngeiros aos J1acionaes, intromcHiçJo np 
art. 3°. 
P~lo art. lo se <J.eix;lra ver que s9 a'l po;s -

sqaf'l I)~turacs ou juridiCfl.!> podi<l.!U ser sti-
jeito activo ou passivo de cjireitos . ~l'a 
logiéo dist~nguir-sc em seguida f!.!luellas dufl,s 
cspecies ele sujeito e a capacidade civil de 
casta qrp.~, se niio fos,~cm eguae13, ctn tjldo, 
sq]:J este ponto dEl vi~ta. 

Mas o art. 2°, em ve~ de defipir a pessoa 
T)<J,tural1 se Hmitou a 4izer: «Todo ~er hu-
mano e capl_\Z de direitos e obrigações, na 
o1·dem civil,» · 

E tqçlo ser hq111ano não soe"', por isso 
nw<~mo, uma pqssoa na.tnrar ~ O auctor n~o o 
diz, c, poderá talvez responder-nós, como o 
coUo~&. çle Talleyrapq, « çç1 va scms di1·e », 
o que lhe concederei~ se olle me conceder 
q1~e i!'ia fi!olhor, se fosse dito , o quo quem 
póde fazer o melhor não deve contentar-se 

(l) E' o que ellc declarou no officio sobre 
quo foi expedida a mensagem, de l7 de no-
vembro do f!,nno p<J,ssado, publicac).a no Diario 
O (fi cial de 2<1, 

com o bom e, mqito monos, c)m o apenas 
sofrrivel. , 

Ainda outea 'tluvida. Poe que escreveu-
« na 01~d>0m civil»- c não simplqsmqnte 
«civis?» Se aquellas tres pa,la,vras exprimiam cou;;p. 
diiTeronte do~ta, por que se não declarou? 
E, se exprimiam a mesma idóa, por que uso Lt 
c].c um circumloquio cspusaclo, em vez qe um 
qufl.lifíc.n.tiv() r(lstrictivo1 tao clat'O, pt•opl'io c 
us~~l ~ · 

Frustra fit pe,r plura, quocl p~1· pat~ciO?·a 
fieri potest. 

Q l)lrt. 4° devia, qompletar o 2°, definindo, 
Oll aq menos, 'ji:qnçlo O cpmcçp da capacidacle 
(1iyil; ma:~, em yqz dissq, fixou o começo da 
p,~pp:nalidqlfe civit. Ser;ío palq.vrp,s syno-
nyw.q.s I)Q :P. R. ~ . 

seri{l. uma nov(da,de na jurü~prudencta o 
uru abljsp. do ~e,gplador , c_ujas çljsposiçõe~ sJí:P 
n~i.ut'!).lmct1}o clrcum&c~lp~q,s ~elos p~mct
pws do dire1to o pelos dtccwnarws da, lmg~a 
em que, oscrl)vo os seus decretos. Ora, nao 
ppq]1\3CO pem um dippiqnario pqr~pguez qu.e 
cqpsidcr!} &YnP,nymas as palayras- capaCI-
dade e pCfsona.lidade - e os princípios elo 
direito considera.m tfl,mbem profundamente 
clisLinctas as co~1sas quo cllas significam . 

A capacidade é um attributo da pessoa o 
pessoa na,tura't é qualguer individuo da es-
pecie huma!lfl., isto é, t odo o see humano do 
art. 2° dç> P. ft., ou todo f\.<J.U~lle qt1e nasp\=l 
com vida c fórma humana, nos termos do 
q.rt. 2o do meu, onde procurei ü1clui~ até os 
aleijões c e~ql~ür os mo,nsteos « qtt~ contra 
to1·mam hwnani gene ri s prop·eantur » ~ nos 
termos das L. L. 14 D., de Stat. horn. ( 1,5) e 
38 D., d~ V. S. (50, 16) 2

• 

A peDIOJonalidado, ó, pois, [1. expressão ab-
stl'acta do eu conc1·eto da· pessofl, natural, 
que não pódo s~r mais ~e uma, :pela, mesma 
razão por que nao podm'\a toe mats do um et~. 

A ca;pa{}idado sim, pódo vartar, c clfoctt-
vamonte val'ia na applicação c nas condições 
do seu exerci cio . Assim, a mc.;ma pessoa 
póde ter ·uma civil e outra, política,; pôde to,· 
a,quella sem esta,; assim como pó:lo pm·dcr a 
segunda, conservando_ a primeir~! :po_yque as 
c;.mdições do oxct'cicw, da acquts1çao c lia, 
Jxn·çla não são as mesmas em r9lação .áquollas 
duas manifestações da capactdadc Jundwa,. 

Robinson, n<1 sua illla dosorLa, pJdia ter c 
exercer a sua capacidade qivil, mas não a 
política. . . . 

Sei que a rmlavra pessoa significou prum-
t ivamonte a mascara de que usavam os acto-
rcs para quo a voz soasse muito (person a?·e.t); 
e que do palco passou para o fô ro, s:gmfi-
cando o cal'actCl' ou a cJndição, em v1rtudo 

2 vVestenborg - P1·inc. jur,, L., l, 5. 
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da qual um homem podia ter ou ex':lrcer 
certo direito. Neste sentido, o dil·eito com-
muro emprega va1·ias veze3 as expl'e>sões : 
personce vicem, st1stinet ; - pe1·sonce vice fun-
gitur, o Cicero pôde dizer: tres personas 
unus sustineo . 3 

Quando, pJrém, a jm·isprudencia apos-
sou-se daquella palavl'a pam rep1·esenta.r o 
snjeito do direito, como um dos tl'es ele-
mentos deste, a idéa. da unidade Jigou·se 
indissoluvelmente á da personalidade, através 
de todos os esbdos e· condições dJ mesmo 
sujeito. 

Neste sentido, que me pa1·ece o mais con-
forme á natureza das cousas, e o mais exacto, 
ninguem pode ter duas personalidades ; mas 
todos podem ter a capacidade civil, distincta 
da política, e qu<1lq ue1' pó de pel'der esta con-
servando aquella, mediante uma desuatura-
lisação do seu paiz, ou conservai-a, sem 
poder exercel-a, mediante uma sentença 
proferida em processo crime. 4 

Mas a capacidade civil é um attributJ da 
pessoa natural. Todo o individuo d<1 especie 
humana, se excep tuarmos os recemnascidos e 
quando muito os infantes- q~•i/a>·e nequent 
-não sómente a tem c :.~mo a exe:ce, mais 
ou menos, na medida das suas força.s e das 
su 1s neces>idades. Este dit'eito foi semp1·e 
reconhecido pelos l'<>maoos, e não só em favor 
dos menores pube1·es - « ne magno inc&m-
modo hu,j>•s retatis homines adficiantu.r, nemine, 
cu.m his contrahente » - no dizer de Paulo, 
no§ 4 da L. 24 D., de MinO[' ( 4,4), como 
em favo1· d )s }ll'Op t'ios impuberes: o que se 
vê do principio get·al da L., de Auct. Tut. 
( 1,21). 

Desenvolvendo e>te principb, diz o legis-
lador, que a auctõridarle do tutor, em l"Bgra, 
só era necessaria- in his causis, in qttibus 
obligationes mutce nccscuntur; porque a tutela 
so impedia que elles :fizessCJm a sua condição 
peicJr, mas não que a melhorassem. 

A incapacidade do pupillo pal'a exercer 
actos da vidu, civil nunca foi absoluta, pelo 
direito l'omano, que, alii:ls, c.msiderava a tu-
tela- vis ac potes tas in capite l·ibero - nem 
pelo nosso. Aquelle dil·eito pe1·mittia aos 
impube ~·es não só estipulai· em seu beneficio, 
como adquirir a posse , desde que chegavam 
á idade de comprehender o que faziam- ut 
intetlectum capiant- como se vê da L. l", D., 
de A. velO. Poss. (41,2), §3° .· 

A nos~a Ord. do L. 4, t. 50, a mesma 
que consagrou o beneficio do Macedoni.ano, 
admitto, ao menos em um caso, a. obl'igação 
do pai pelo que so emp1·esta tiO filho me-
UOl', cuja idad.e não dis ~ingue, e sujeita o 

3 De Oratore, 2, 24. 
4 Const. Fcd., art. 71. 

peculio do c1ue negocia, sem o seu consenti-
monto, á sati >fação d.os credores do mesmo 
filho.(§§ 3 e 4). 

O casamento do impube1·e é apenas annul-
lavel em face do al't. 63 da L. 181 , de .24 de 
janeiro de 1890, e póde see ratificado nos 
termos do aet. 66. 

Ora, tudo isso será nullo, 13e vingar a in-
novação do Pe jecto o do § lo do at·t. 5o, que 
consideea o menor de 14 annos absolutamente 
incapaz de exe1·cer actos da vida civil ; 
porque a incapacidade absoluta do agente 
cletcemiuD. a m1llidade de pleno direito dos 
seus actos . 

Essa in110vação, po1·ém, não ha de passar, 
porqae é, a um tempo, contraria aos pl'in- , 
cipius do düeito, cruel para com impuberes 
e impraticavel doante das necessidades da 
vida quotidiana. 

O que, entretanto, m::tis me admira nessa 
reforma é o cont't-aste entre a crueldade, 
com que o P. R. tracta o.> menores de 14 
annos, que podem ser meninos pacatos , e a 
indulge.ncia com que exclue os pl'od igos, que 
são st>mpre os maiores desrcgmdos clent:re as 
pessoas sujeitas á curadoi'ia. 

Isso faz lembrar o verso de Jnvenal : 
I 

Dat vqniam cO?·vis, vexl:\t censw·a colum.bas. 

Os romanos, que leva1·am o seu respeito á 
p·r 1Pl.'i.edade t ndividnal ao ponto de definirem 
o dominio- «jus tctendi, fruendi et abutendi :.> 
-nunca esqueceram o fim social da riqueza, 
já pror,lamando com Gaio (§ 53, L. I. Com.) 
que I]-ingu :mt abuzct:;se do seu direito ; já 
declarando nas Inst. (L . . l, T. S., § 2°) ser 
do intnresse publico que ninguem us:1ss3 mal 
dos se)ls bens. 

Eliel,; compreheoderam perfeitamente que 
a lei, quando obrigava .cet·tas pessoas a dei-
xarem a outra seus bens, ou a nlimcntarem 
seus p.f!.rentes cahidos na misel'ia, não podia 
ficar inclifferente ao abuso habitual, que al-
guern fizesse da sua fortuna particular, pelo 
que devia consitleJ'ar esse abuso uma especie 
de lonpuea, ou, p.elos seus effeitos, uma co usa 
equipljorwel a est a. E tal fo i o pensamento 
expliclto ou implicito em yarios t 3xtos -do 
Corpu~ Juris e pa.1·ticulrrmente ho § 3° da 
Inst. Q.é Curator. (I, 23); L. 12, § 2° D. de 
Tt1tor ~t Cumt, clat. (26, 5) e L. l a D. de 
Ct!rat . Fu?"·ios (27, lO.) 

Coherentes com essa tradição, que vem das 
XII T<tlJoas, as nos.;as Ords. trataram con-
juoctajilente (L. 4, T. 103) dos curadores dos 
prodigos e dos men tecaptos, e, em primeil·o 
logar, daq uelles. 
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Agora veem os P. C. E. e P. R., rom-
pendo com essa tradição nunca inter rompida 
no nosso direito, nem nas suas fontes, e 
legalisando a prodigalidade ; pois t anto 
imptJrta excluir o prodigo de ent t·o ;ts pes-
soas relati.vamente incapazes, o, como taes, 
sujeitas á representação necessaria de um 
Cctrador . 

Entretanto, o fundamento daquolla · insti-
tuição e a s~a continuidade provam o cri-
teria dos sons inventores; porque, economi-
camente, os povos, como os indivíduos, po-
dém ser dividldos em duas cla.·ses: a dos 
que produzem mais do que consomem e a 
dos que consomem mais do que pc1oduzem 
e, pela ordem natural da· cousn.s, a se-
gunda acaba sempre como uma presa da 
primeira . 

Que o digam os anglo-saxões, se não toem 
conquistado, com o seu om·o, dez vezes mais 
do c1ue com os .-eus canhõe~. Que o digam os 
israelitas, perseguido;; b.a vmte seculo pelos 
christãos, qual foi a sua arma decisiva coo-
tea estes. Que o digamos nós mesmos, se a 
qaasi dependencia, em que vivemos. foi obra 
da força dos dominadores ou do abuso do 
credito dos nossos gove .-nos prodigos . 

E é neste estado social, corromgido pela 
herança necessaria e pela escravirlão , que 
fizeram a prodigalidade e o luxo do us vícios 
mais brazileiros rlo que as córes do seu pa-
vilhão, e produziram, do sul ao norte, a 
fome dos empregos publicos e o abuso do 
credito (quasisempre concomi tantes) que se 
nos veem propôr um codigo repentino, lar-
gando as redeas á prodigalidade e rehabili-
tando os prodigos ! 

Não passará, porém, :~em o meu protes~o, 
e continuarei a sustentar o que a respe1to 
propuz, no meu projecto, is to é , não só a 
curadoria do prodigo, mas tambem, na falta 
da prisão por dividas civis, a do insolvavel 
por culpa, pois, se interessa á commu~hão 
que ninguem delapide o que é seu, amda 
interessa mais que não malbarate o alheio. 

Daqui por diante vou limitar-me a simples 
observações geraes, como fez o illustrado 
conselb.eiro Duar te de Azevedo. 

Os arts. 12 a 17 e 39 a 41, sobre o registro 
civil das pessoas naturaes e jurídicas, me 
parecem mais cabiveis no L. 3• da P. Geral 
do que no 1 •, onde se tracta das pessoas, 
como sujeitos de direito já existentes. O nas-
cimento e a morte das primeiras, a con-
stituição e a extincção das segundas, são fa-
ctos jurídicos, que deviam ser reseevados 
para o livro destes. 

Mais cabimento me parece ter no principio 
da P. Geral o capitulo sobre a representação, 
que suppõe uma pessoa fazendo as vezes de 
outra, e, portanto, a exiscencia de amba , 
como snjeitos de diroir.o e, abstrahindo dos 
respJcti vos actos, em e~pecio deteeminada. 
Neste ponto, meu pl'ojocto foi omisso e os 
outros dous, ainda, mo parece, deficientes : o 
que não quer dizee quo eu exigisse tanto 
quanto fez o Codigo Allemão, onde a ma teria 
teve um desenvolvimento que o lo livro da 
P. Geral não comportaria. 

Ta.mbem me parece deficiente o P. R. em 
relação ao registro civil, deix(Lndo de in-
stituir_o das naturalisações, qne póde muitas 
Véze$ decidir ou preventr muitos conflictos 
em materia de applicu.ção do Codigo Civil. 

A nossa Constituição de 1824, muito mais 
circumspecta em relação aos estrangeiros do 
que a de 1891, deu lagar a tantas questõe.s 
internacionaes , qur. fot·çou a mão do leg is-
lador ordinario a fazer a lei inconstitucional 
n. 1096, de lO de setembro de 1860. 

Se não ,as prevenirmos por aquelle r e-
gistro, tel-as-hemos muito mais·numerosas e, 
sob retudo, muito mais humilhantes, se não 
para o nosso Governo, que já abdicou em 
favor do estrangeiro, ao menos para o nosso 
povo, que ainda é· brazileiro. 

O P. R. deu ao li v:o 2• da P. Geral a in-
scripção Das Causas em vez da epigraphe Dos 
Bens, que lhe deram o meu projecto e o P. 
C. E., naturalmente porque, conforme o 
systema preferido pdo.:; tres, são as causas o 
segundo elemento do direito. 

Mas, se e sómente são reguladas no Codigo 
Civil as causas que constituem Bens, isto é , 
que poU.em ser objecto de prop t•iedade e de 
credito, preferir a expressão mais vaga á 
mais precisa é deixar a liuha recta para 
seguir a curva, é perder tempo e traba lho 
inutilmente, é i o troduzir a confusão onde 
cumpria que predominasse a clareza . Neste 
ponto, portanto, eu prefiro o P. C. E. ao P. 
R., sem, quebra do respeito que voto á Com-
mi::;são Revil;ora (5) . 

Tambem prefiro o P. C. E. ao P. R. na 
classificação dos bens immoveis ; posto que 
considere o primeiro menos completo• e ex-
plicito nesta materia do que foram os 
art~. l 05 e l 06 do meu projecto. 

(5) Entretanto, não approvo a epigraphe 
do i!P L. do seu projecto - « Direito das cau-
sas» - que compreh ·nde, além da posse, os 
jura in r·e aliena, que não são cousas, ou, ::;e 
o são, comoincorporeas, deviam estar juntas 
ás obrigações, como estavam no Direito Ro-
mano, I. 2. t. 2. 
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Em compensaç'fí.o, prefiro o P. R. ao ~. 9· 
E. na classificação dos b~ns, e~ rclaçao as 
pe soas, onde aquellc segmu rnUlGo do perto 
o meu. . b 

Considero, porém, ambos deficwntes so _re 
ag cousas quo estão fóra do commet'CLO, 
sobre as quaos pens:J que os arts. 142 a 144 
do meu .projecto foram não só mais com-
pletos como até mais exactos. ' 

Esgo tados os dou3 primeiro.; el!'lmcntos do 
direito-sujeito e objeoto,-cumprn trat:t.r.-Ee 
do toecciro, que estabJlece o tr-~ço de _ uma:o 
ontre o primeiro e o segundo, Isto é, âo ti-
tulo. 

Ora, este pôde fundar·sc, tanto em factos 
indep(}ntl.en tes da vontade hm.nana.' . como 
em ado~ voluntarios do propt'!O suJeito. ou 
do-out eem. Aqucllos podem ser necessarws, 
em relação ao me;mo sujeito, como o nas-
cimento c a morte, ou eventuaes, como o 
p3recimonto da cousa e a prescripção ;, 
estes podem ser licito~ como os contractos 
ou illicitos como os dellctos. 

Obedecendo a esta orientação, como 1t 
mais confúrme ao cur.>o natural das cousas 
-que ás vezes abre excerção - d~vidi, de 
acc)rdo com ella, a mater1a do L;. 3 da P. 
Geral. 

Os outros projectos seguiram outro me-
thodo. Um dou-lhe o titulo-«Do ~ascimento 
e ex tincçúo dos direitos»- elo CJ,Ual j'cl me oc-
cupei em artigo anterior ; o outro çl.cu-llle 
a epigraphe - «Da acquisição, conservaçúo e 
ex tincçtio de direitos.» 

Mas, se tudo isso decorre de. factos e actos 
jurid:cos, por que não rcduzir-s:l a estes a 
mesma epigraphe ~ 

Conced.o que os factos - om s::mtido lat'} 
-comprehcnd)m os actof:! ;·mas, se a p.ratica 
os distingue, por que não hávia hmbem a 
lei de os distinguiL· ~ Se não parece neces-
sario, é, ao menos, conveniente. · 

Quanto a ::Js actos, não é gJ'ànde a diver-
gencia, porque, salvo a fôrma e o me-
thodo, toclos 0 3 projectos se occupam dolles, 
mas o mesmo não se dã quanto Ms factos . 

O mo.u começa dos neco3sarió~ o trata de-
pois dos eventuaos, e entre os . primeiros 
colloca à nascimento e a mol·to do sujeito ; 
os outros desclaSsificam eJt:.i.s materia~ para 
O L. 1°. 

Entre os ov,;ntuaéS, inclui' o ]lePecünento 
da cou~a. quo fiam hem pàde resultar de actos 
volnnt .trios. o a prescripç'ão, que igual-
monte se póde- operar por omissão propósi tal 
do tiLulat·, ru<t~ que são amlfos eventuaos, 
em regra. 

Os outros proj cc ~ os occupa.ni-so U.o ~ereci
men ~o no 3 • L. d<t P .. Geral ; mas sctndem 

a prescripção, remettendo para o direito das 
cousa,s a acquisitiva. 

Or.t , a prescripção 6 a oxtiocção do titulo 
do . ajeito sobre o objccto, ficando estes os 
mosrnos, quer sejam o direito e a acção rela-
tivos á propriedade, quer a obriga:ções. Por 
que, pois: considera,r duag consas dis_tinctas o 
que, em si, é uma e a mesma~ Os Roma~os 
tiveram seus motivos ;para fazer e8sa diS-
tincçãà ; méljs nó:> não os temos, e. esta imi~ 
tação hoje nã.o é justificada, CO\UO já p~ocure1 
provar ao illu~trado Sr. consellleil'O Cllave.s, 
n<t sessã.d do Sena.do, ele 31 de agosto de 189.6; 
pwa, a qual remetto o leitor. 

Para os discm•.sos, que entrío proferimo3, 
na mesma n3ssão e m. de 2 de setembro 
claq_uollo anno, ass im 0omo para os tr,tbalhos 
qúe publiquei em 1803, e que foram todos 
(6) reunidos á segunda edição do meu pro-
jecto (1897), tambem remétto as possoa;~_ CJ.I~O 
deseja.rem lêr a sna ,justlfica~ão, e os lnet:L-
vos geraes por que divirjo do platOo e da ex-
ecução dos projeéto J po3terlbtes a que me 
tenho referido, na . Pa,rte · Especial.---:- A. 
qoelho Rodrigi/Jes. 

Rio, IO do julllo de 1901. 

I 

Respostas dadas as criticas feitas ao· Pro-
jacto do Codigo Civil Iirazileiro por 0tavis· 
Bevilaqua. 

O PROJECTO DE CObiGO CIVIL E O SR.. ])R. CO.E<LÍIO 
. . RODRIGUES 

A Revistct de Ju1·ispvucleneia conséitttiu-se f1 
oscof1douro por omle se vão. c1i.nalisan~o .as 
hos~jliclades que o novo ProJecto ào CorUg~ 
Oivi~ Brazi:lei?'o teve a desventura de susc:t-
tar. Mal se recolheU: o &r. Torres Netto, veio 
pressuroso occup:tr-lhe o loga_r o. prec~aro 
Sr. Dr. Coelho Rodrigues, cuJaS mvestlllas 
sã.o muito mais perigosas, porqu~ a ~u.a 
competencia. em matei'ía de dirotiio . crvtl 
está solid:amente firma :J.a em documentos vas. 
liosos. No futuro·, quanà.o os curiosas- da;. 
histpria do direito patl'io proeurar~m e~tu.
dar o conílicto que: as idéits e, maiS' tal:ve~ 
do que ~llas, os sentintc:tltos·, t~a;vara-e_n em 
torrtó d<JJ tenta:tcva dfr col!l'ificaçao :rea:Ii.zad'l! 
strb os aus-picios do Govei·.do d:O' illnstre' Sr; 

(GJMeaos ufn discurso do Hlustt•e.út>. Aq-M· 
lino do Amaral, o qnal nl.o paüe Emeo'tltr·ID:t< 
n::~. occasião. ,.-

Capit:tl Federa-!1 12 de julho do 1901.-: A,; 
C?.ellw Rodrigues, 
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D1·. Campos Salles, é . na Revista de Juris· não na quem se não julgue acttorisado a cas-
prudencia que h'i\,.Q de depat·ar o reducto das. tigar-me, sem misericordia, pela profnnda e 
·animosidades. in.vcncivel ignorancia que revelo dos mys-
. No artigo agoriJP 'ditado, proemio de uma terios da linguagem. 
seric qué promctte ser longa, ainda o cstuJo O g1·ande estylista c cast iço cscriptor das 
d.o P1·ojecto não appa1·ece, mas sim o lado Ca1·tas de Inglate1Ta, que soube arrancar do · 
pessoa'!, o aspecto anecdotico que teom todas portuguez vibrações nova,s, de exquisito 
as producções do engenho humano, todos os sabor e extraordinaria, energia, cujo talento 
acontecimentos da vida social. Não é de os- de expressão· tem surtos geniaes que mais 
tranhar o tom em que foi dirigido este a,r- resaltam ainda pela apnimorada correcção 
tigo introducto1·io, pois · é conhecida a irre- da phrase, podilli sentenciar como juiz, c a 
sistivcl tendenciad.o douto jurisperito para mim não me restava mais do que esfor~ar
polvilhaí· os assumptos de que se oocupa, por me por obter depJÜI mais benigna sentença. 
mais abstractos quo sejam, com esse con i.i- Aliás muito benigno commigo foi o eminente 
monto anecJotico que constitue a mais pi- <:scriptor, omittiBdo, sobt'e minhas aptiJ.õe::;, 
cante attractivo ele seus escriptos, allás apre- conceitos que mo poderiam ensoberbecer, se 
ciaveis por muitos outros titules. eu não conheccsso melhor do que cllo n. pc-

Não acompanharei. o Sr. Dr. Coel'ho Ro- quonez de metl valor mental. Foi·o nesse 
drigtws neste esmiuçar do varia;s, artig_uetes mesmo artigo da lmp?·erísa que vn.i serviu '.o 
ineiictoriaes, visitas e. conversas partteula- a outt·os de clava, para abater-me; foi-o mais 
res. Os que leram as minhas Observações_a;o tardo apreciando a mensagem do illustre 
Projecto de Cocligo Civil bem podem avaliar Pre;idente da Republica; e. o foi por fim, • 
o constrangimento ccrm que ent11o neste de- invocando a minha desauctorizad~t opinião 

- bate, tendo de ,enristar com um homem, em apoio da sua, em um parecer juridico 
cujos meritos de jurista alli enalteci e ainda que por ahi corre impre-so. 
aqui · desassombmdamente reconheço, de Mas os qüe não dispõem dos doties que 
cujo P?·ojecto muito aproveitei, seg~n~o li~a- abrilhantam a indivilualidade littoraria elo 
mente declarei, e a quem devo a d1stmcçao conselheiro Ruy Barbosn., os que escrevem 
do referencias em exces,so hom•osas. Iria au- com tibieza igual á minha, os que, como 
gmentar o meu constrangimento se me fvSJe eu, manejctm desaj(útadamentc a lingua de 
enredtw por es.>es· meandros em quo se com- LATrNo, e não tiveram tempo para se Stt· 
prall a veia sarcast\ca de ~eu douto censor. tura1·etn snfficientemente das 1·igidas normas 

Toda. via, ha um faJCto nao exposbo clara- formuladas pela -ruvinhos(l. casta dos gram-
mente, mas que se deixa vislun:1braT por ·maticos, esses deviam tor para oommigo, ao 
entre as .linhp.s, em relação ao qual sou for,.. Ili@UOS, as complacencias do collegnismo. 
çado a quebrar o meu proposito. E' o que se E não estariam em mâ compa.nhia, podem 
refere à minha . escolha para a empreza, crêr. Montesquieu não pt•imava por sua 
entre todas escabrosa, de preparar um pro- submi~são aos preceitos · cl0 . vornaculismo e 
jecto de Codigo Oi v H para o rrnm paiz, esca- 'sómente a supereminenciO; do seu os;;irito o 
brasa não tanto pelas difficuldados de elabo- desculr)a--va de.>so defeito aos olhos sagazes tle 
ração, que sio immensas, quanto. pelas cJn- Voltaire. 
trariedades que lhe fazem sequi:to. Destaco, La1n111rt'ine. Alenaar e Eça do Quci·Nz . fo-
pcirém, o que o Sr. Dr. Coelho Rodrig11es ram accusados pelos Ari:;tharchos do tempo 
insinua, sómente pa..-va dn.r-lhe tesuerm1nho elo se terem mais do uma vez desviado do 
publico de meu recónhedimento, uma vez formalismo g-ram.matical. Identica censura 
que o não pude da.r de viva voz, por ignorar fizeram a 'fl1ephilo Br·aga e não sei a mais 
à part!ó) que S. Ex. diz ter tido em_mi?ha quantos dis&inctos homens de lettras. ' 
non:ieáção, reoonhecünento tanto nía1s r1gO·· E, se merece escusa uma ignoranai.a que 
rosamonte deV'ido quant.o entre nós n~o exis- não recalci.tra q uanclo a desvelam, lembra-
tiam, 'a essé tempo, senão essas Felaçoes pu·· rei, como atnenuante em 1u.eu pt·ovei.ta; 
ratneote intellectuaes qlw se estabelecem que não é extra;ordinal'io claudicar-se no os-
através cl.a leitura de livros o outro~ escri- cre'V.'er á forbo e harmoniosa lingila que nos 
ptos, sem o eonhecimento pessoal dos respe- herdara-m os portuguezes, quando se vê quo 
ativos auctMes. o proprio Cn.millo, «cujo exemplo faz canon 

Cumprido este ·dever, entrarei no éapi- em assumptos ele linguagem», no dizer de 
tulo das inctopações. A mais foi'te é a ' de Maneei de Mello, t'Ji cert,a vez .criticadd 
~ncorrecção de linguagem, ~e estylo arreve- por ignorâncias linguisticas (l); quando a 
zado. Depois que o conselhe•ro Ruy Barbosa, erudita Academia de' Lisboa anclu. em rLpu1·os 
com a alta capacidade que t Jdos lhe reconlle- · · · 
"cem, affirmou em urn artigo ela l1np1·ensa 
que me faltava a sciencia da lingua, a ver- (l) Bohemia do espi~·ito , Poi·to, 1880, pagt 
naculidade, a casta correcçtío do escrever, 330. 
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para uoifo1•mizar a tão vac'llante orthogra·· 
phia portugueza, c ainda não sabe se deva 
mandar e.;crever mulher ou molhet·, á m oda 
aotiO'a; g uaodo o proprio nome de nossa 
patl~1t-Brazil-o11'erecc delicioso pabulo ás 
sapientissimas discussões dos orthugraphiB-
tas; quando os lexicons são tão mal repu-
tados. A crermos nJ que d1zem os enten-
didos, Roquette dormit<t a miLtdo, Domingos 
Vieira fo i deturpado pela intervenção de 
estranhos,Lacerda 4!l Mol'aes não apresentam 
a neces::;aria exacção nos termos, Aulette dá. 
cincadas, e assim os mais . 

Do proprio Antonio Vici1'a, o iodefecti-
vel, diz-nos Latino Coelho que enriqueceu 
a liogua de p<tlavras E' modismo que . João 
de Barros ltoüvera taxado de contranos á 
vernaculidade, como elle a entendia e pra-
ticava. 

Bem se vê que não nececlsitamos de pedir 
consolo ao cruel diagnostico que contra o 
grammctticalismo proferiu Pompeio Ge-

.ner (2), com quem não pa_rece e ;tar longe 
de concordar o excelsó Yhering (3), um ad-
miravel mestee da palavra -escripta, este 
ultimo. EstamoB em boa sombra. 

Fclizmen te, os pcccados que agora ~c me 
attribuem talvez não sejam, em um livro 
de doutrina, como é o Di1·eito da famitia, 
onde os foi restolhar o illustre cenBJI' . 

). 0 A primeira expressão que recebe a 
nota de iocorrecção não. sei que tive;se ja-
mais sahiJ.o da· miol1a penr.a : - vedc!çcTo pro-
hibitiva . Reli o capitulo do Direito da fam-ília 
rt.:ferente a impedimentos, e lá não vi a pa-
lavra prohibitiva ligada a vedaça:o em ro-
laçãt> a.ttributtva. Não me accusa a coosci-
encia desse pleonasmo escusado e feio, só 
iroaginavo l para substituir-se a expréssão 
classica-impedimento irnpediente. 

2. o Etwithrnic! do diTeito. ~~ta expressão, 
tomada por emprestimo <L arcllitectura, para 
indica1' a harmonia do coojuncto, o fel iz 
accordo das proporções de uma construcção, 
é hoje corriqueira em li"Wros queandampelas 
mãos dos estudantes de logica e de philo-
sophia <il.J direito, como se póclê" ver em 
GoGLIOLO, Filosofia deZ di?·itto privato, pag. 
135 da ed. Barbera. 

Coe_lho auctoriza (A linguc1 po?"tugue:::a, Ptn·to, 
s . d., pag. 54). 

4. 0 T1·onco ancestral.. A palavra ances-tral 
foi empregada por Camillo, um purista quo 
de si mesmo dizia ser «Uifl fol'malista, um 
gJ•ammatico com })l'uridos de rhetorico» (5). 
Xãv tem, }JJis, procedencia o reparJ. 

5.° Conso?·ciar--se é éas11r-se , pc:a ineluta.-
vel razão de que consorc io á casamento, se-
gundo a. liçã.o dos diccionar ios mais vulga-
res. E, se dize111os divo?·cia?·-se, }lat•a sign i-
ficar que se rompe a uniãJ co njugal, não é 
demais dizv r consot·cia?·-se, para signi ficat· 
que essa união se fiema. 

6 . o Poja1·, clissimil, teleologia, rnaquia são 
termos correntes nos lexicons, como acabo 
de veritlca.r no Aulette e no Vocabulm·io de 
Alvares Marques. 

7. o Dotétliâo, como substantivo, está em 
Loureü·o, no cJnhecid issimo Loureiro (Di-
reito Civil,§ 173) e no Dicdonado etyrnologico 
de Adolplw Coelho. 

8. o Morbose e cenogenese não são pala v r as 
estranhas a quem lH~ja. comptlls1do livr os de 
biologia. 

9. o. Licença, por dispensa de impedimento, 
empreguei, quo me recoeue, uma vez, pelo 
modo seguinte (Di1·eito da ('amilia, p.1g. 71): 
«Não podem contrallir casamento entre si os 
parentes em segundo gl'áo C1vil da -linha 
collateral; o.J qt1e ~e acham no terceiro gráo· 
podem obter licença.» Referia-me ao CoJigo 
Civil

1
portugnez, onde estav ·· com todas as 

lettr-~ts a p:1lavra dispensa. Se no me11 re-
sumo a substitui ·por ticença, foi porqt1~ 
esta· ~ngunda palavra sign ifi ·~a - perrnissao 
conce\licla a alguem para ('azer alguma causa, 
e não me capacitei de que a tlispensct elo 
impedimento fosse cou~~t diversa da per-
missãp co1~cedida ao impedido pa1'a que pu-
<ilessc casar. 

lO. o Flexiona1·- poss) asseverar que nãJ é 
n eolo~SiRmo de minl1a c1·eação. Na G1·armna-
tiw dps Srs. Pacheco Junior e Lameira de 
Andr~de (cd. do 18.:37, p. 143) pod0rá ser 
encontrado,esse verbo em sua fôrma no-
minal do particípio. Os ·livros de Hove-
lacque (La li'(!guistique). Lefevre (E'tudes de 
Zinguistique et de philologie), Zaborowski 
(L'ori~ine dtt tangage) e 8cll leicher (Deutsche 
SpracY~e) vulgaeizaram entre nós a a.ppli-
cação do incriminado vocab~tlo. 

3. 0 Italiota é palavra que ANTONIO ENN8S 
não achou indigna de sua peona elegante, 
acostumada a menelar corn mesteia a lingua 
de ~eus avócl (4), o cujo emprego Adolpho 

(2) Litteraturas malsanas, Madrid, 1804, 
O. I. 

(3) Espiritu del derecho romano, III, n. 45, 
pag. 147 . • 

11." Remaridar-se está no .Codigo philippino, 
Calda:,> Au'otte e até o pequeno !Jiccionario, 
do Povo trazem o verbo maridar, que tam-
bem ~e encontra em Lameira de Andrade, 
cit. pag. 308. 

(4) Ver Histo1·ia Univet·sal de Cesar Cantu, 
reformada e accrescentada po:r A. Ennes, 
vol. li, pa.gs. 534, 536, etc. 

(5) Ver · Bohemia do espi·rito, cd. cit., 
pag . ?16. 

,;; 
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12°. Irlionomia é uma palaYra derivada do 
grego, que . ignifica aquillu q,ue é govcrn ~do 
por leis particu lares 011 po1' suas lei,; p t·o-
prias. ~leu crime, neste ca o, foi sim: ln~
montc o d J tra ladal-a do gt• 'gú para. o put'-
tu<ruez, com o m • mo direito com que ou.n· 
tran portaram id1:opathia, irliosyllC?'asia, iilio· 
lot1·ia etc. Aliá·, não estou COI'to de tPr 
sido o primeiro a usar do term em pol'tu-
guez . Bom natural é que a nece sidade que 
senti dclle para. entrajar um<~ idéa inexpt·i-
mivel por outro modo, fos~e soncida e 
·atisfoita por outro escriptor muito antes 
de mim. 

1:~• . "A primeira. palavra do art. 6• da lei 
pl'eliminu - salvo, em vez de ser reduzida 
á fórma feminina para concordar com dis-
posição, como cumpria e foi foit.o pela Com-
mis. ão ( h<~ engano nesta. affirmação ), foi 
ub tituida. pela dicção salvante, nat.ut•<l.l-

Collocando-mc na attítude em que mo 
colloquei, tudo quanto extrahi do seu pru-
jéc o impot·ta homenagem pre'tada a seu 
merito. E póde crer o r. Dr. Coelho Ro-
dt·igues que, affirmando cu em minha 
Observações que o seu projccto fõt·a ma.i • 
feliz na. escolha de ou" guias o revelav<~ 
melhor conhecimento da legislação compa-
1\\da e lla doml'ina du qno o do Dr. Fo· 
licio dos Santos, e declarando mai que mo 
tinh<t ellc fornecirl.o copio.os elementos par<L 
a construc;fto do meu, quiz du.r testemunho 
de quo não e~tava; de accordo com o julga-
mento d ~ Comrnissfto Revisora, quo o con-
demna.ra. Em conscioncia não me sentia 
obrigado a mais. 

Passemos a outro ponto. 

li 

menw porque o revi _or confundiu um advor- Affirma o r. Dr. Caolho Rodrigues que 
bio (1) com um adjectivo .» Isto diz o r. um impcootravel my terio envolveu meu 
Dr. Coelho Rodl'igue". teabalho sobre o Codigo Civil, ficando por 

Respondo-lho, tlizendo que mo soou mal a isso ignorados os pareceres dos jurisconsultos 
redacção do alludido artigo- Sc•lvo a dispo- primeiro ouvido. sobre elle. 
siçao do artigo antecedente, e substitui a Tal mysterio não houve. Como simpl~s 
palavra satvo por sua equivalente- sal- funccional'io publico fui chamado a prep<~rat• 
vante. A:ftonso Celso, em seu recente livro um projecto de Codigo Civil o procurei 
- Porque me ufano em. meu pai-., pag. 6, cumprir o meu dever como as minhas fol'i'<I.S 
c creve : «Pará, Goyaz, Matto Grosso, ul- o permittiam. 
trapassam qualquer nação européa, salvante Publicado o P1·ojecto, antes mesmo de saf-
a Ru sia.» fl•er a ultima revisão typograpllica, foi re-

Os pretendidos defeitos de que agora me mcttido a S. Ex., pedindo-se-lhe que sobl'e 
accu a o r. Dr. Coelho Rodrigue" foram elle expuzesse a sua valiosa opinião. Por 
colhidos em um livro a que .Ex. di·pen ou e e mesmo tempo, ou logo depoi , foram 
elogio do subido valor para mim. O livro o· exemplares impre os distribuiuos pot• 
traz a data de 1896 e não foi parte para que alguus cultores das lettt•as jurídicas, para. 
S. Ex. não recommendas~e o meu nome ao que apresentas. em parecere . Mas, Yingan-
Sr. Dr. Epitacio Pessoa, metl collega de do a idéa de que esses jurisconsultos se cou-
congregação, quando este cogitava de obter stitui em em Commis~ão Revisora, ómento 
um projecto de Codigo Civil. o Dr. Duarte de Azevedo, que allegou mo-

Sómento hoje, dopai de veeificar que o tivos para não vir toma!' parte nos traba-
meu p1·ojecto, embora tomando o s u por lho da Commi · ão, t~ve ocea.sião de se mé\-
ba.se, abeberou em outras fonte , é que .Ex. nifj ar em documento PScripio. Eis por que 
repara em meu estylo arrovezado o impro- o illustrc ~iinistro Ja Justiça sómente se 
prio para traduzir a lucidez do> prt'ceitos t•eferiu a um pa1·ecet'. 
legaos.Se esse cstylo pudes e marear a trans- Creio que não pode1·ia haver razho mais 
parencia do di ·positivo do Codigo, e a forte. 
minhas incorro•·çõc de linguagem amea- O venerando presidente do upremo Tri-
çavam compromcttcr a fa.ctura desse corpo bunal Fode1·al, Dr, Olcgario, tinha já rcdi· 
de leis, não andou bem S. Ex. apresou- gido o seu parecer, quando começaram os 
tando ao Governo o meu nome, nem merece trabalhos de revi ão. Leu-o perante os seus 
excusa o seu tardio a1'rependimento agora collega na primeira ses ão, entregando-o 
revelado. para ser inserto na acta, onde ficou valendo 

Es. es defeitos não l?xi tiriam se eu mo ti- como uma vista geral, de conjuncto, sobre o 
vesse limitado a executar o plano que indi- Projecto que ia ser revisto. Nos ·o p•n·ecer, 
cara. a Commissão Especial do Senado em o meritissimo magi 'trado extern<t-so p lo 
1893. Mas S. Ex. nem equoe me revo- modo eguinte: «Sem demorar- me no exa-
lou que et·am o e O' eu d ejo , nm- mo da liUC tões de ordem, mothodo Otl y·-
guC'm m'os fez conhecido" em seu nome ; t01m~, cla.ssifica~-ão ou dhi ão de materia ', 
comoquoriaquo osadivinhasscepo•queselo outras que tanto toem prPOt'Cup.luu a. 
irrita contea mim por não os tet• t·caJiz;ulo? <tLl,cllção du. · jul'isconmll.o.·, e.~tmulo de ac-

Yol. li s:; 

-
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r;o1·rto, em lJ1'anrle parte, co~n os pontos 
wpitaes do P1·o}ecto, submett1do a exame 
drt Commissão, e porc1w~ se conforma, em 
gnrat com os que serviram de baso aos 
tmlm,ihos da Comníissão de que fiz parte 
oro 1889 ... rZectaro desde .fá que app1·o'l)o 
o no·vo Projecto, pr.wct que possa ser com 
V1'C'I)idrtrlr: ~e'l)ado d apreciaçao do Co1·po Le-
gistati'I)O.» . . 

'1H6 o momento em quo saiu do Rw, nc-
nlmm otrt.t·o parocm· havié.L sobre o P1·ojeeto, 
po,;~o ns;evct·at· sem o mai. leve receio de 
co n h os t<tçt~o. 

Qn;J.nto ao Dr. Dtt<tl'Ge ele Azevedo, se é 
onl'Lo <lHO oontóm as plwascs citaclas pelo 
N1•. De. Coelho Rodrigues ó om synt(lese 
muito favoravol. 

Fujo por systema de referir os elogios que 
:mo fazem. Mas, como as tra.nsoripções do Sr. 
Dr. Coelho Rodrigues podem crear, no 
óspiriLo do seus le~tores, uma idóa falsa 
l'n ln·o o pi\l'Ooll' do illnstre jurlsconsubto pau-
list:t, sou tWil.giclo n, qnobl'<\l', por 1Wl momcn-
t.o, t•st:\ linhtt do conducta, poi.~ não é a 
minha po'soa, não sii.o o$ mous interesses 
qno c:<>t.ã.o t>m .iogo. 

Logo m omo~·o dlz o Dt•. Dtl;arf:o do Aze-
Y{Itlo: <\ Ab'tonho-mo do ft•zor o oxn,mo 
~yf!tomat.ioo tio tPnb<~lho i-IH:J!01'lante, que 
tcn\to ti. vda, ali<ls l ongrwumtc }usti(lcado 
nn. oxposid.io elo motiVoi:! do anct.or, bl'itf~aa
i tJ Jlt'fll d<! soi<:IH'Út o rl<J liltcml;w·a .ft!l·idicct.» 

A.tln;tnto acoroa· uttt: « Se n sto ponto foi 
Ji'li • n ol'icmta~·tío do ~cm t;ot• do .P?'o}coto de 
GOlligo Oi il, ·nn•smo g61·atnwnte qtwnto d' 
Stl)l}li'!'SWOS /(li(<IS c inaOMÇÕVS intl'tldt~!>idas, 
~lnt uã.o dizot' o mosm.o sobt·o a di posição 
das umteri \S na p 1•t espooial.1\ <~n(wla. o· 
OI'Hclit juri t~t quo a owl m das matel'io 
i'o:s~ : - Dil'cito das causas, das obrigações, 
da (ttmilitt c) d ct ' SHOC(),';SOCS. 

Di :r, In<\ i , <t p;\g. 4 : ,~o pl·oft:cto la,:r,, 
tltu\nto <í. ino:tp<\oidt\clc do e:nrcicio do. cll-
.l'oi bOS, llillUV!tl,)llO~ 0.0 .:'.\'Stl'nl l\ t\Ctnu,l, l'(JCO· 
uilMonrlo a e<\'[m ·id<bllo rlo o~ exot·co1• no>l 
:vrodil-\·os o ü\llidos; i~\Utla. os don' 1'10.·1 ', 
qm\nt.o t1. id J.rln do qun.tot'Z anno' o. igi1la. 
p:w:t t\ o.·~ •·el.oto 11 's0;\1, pos.to qm~ lhnHttdo, 
óa c:\p: cHh\rl.t' tlo tlit'L1ito ; o ~tinguo o 
borh~tkio rlt\ t'o, tUnivi\0, v lluwin. da. q.tuol 
SN·u.Uno diziu. qne ó tln' quo monos lllOl' ~~om 
' t' l."ollSOl'Y:td.a . l\attrt tenho qt~< oppôr a. 
c-s. ns 1l10di!h.I'\~Õt'.il do adtirr.[. di•raito. » 

A' ll'g. O, o t'Ol'lllrtt'ut:wío s t'a.z por 01:1tna 
to1·mo:o : ,~f~;tas modincà(,'OO foit:\s '10 <li· 
rnlto flxist.onh\ (l.lit\:> tll'lt!né\lí'it~S dos princi-
l~ios ja :\tlnpt:l,tios SOb!' oS oill i to tln tl<tSl\• 
mt nto o tti•·oHos tle tloVCll' s tlos •onjugo, 
J.lM'O!'Ol11·ntG dlt/IU!S d <IJI/)lrrHSOS, )~ 

A' pn•t, fl, d.~ ~l+tlltl.•·$0 n .. ~q~~rinL(\nb:'\nt' \ lt0lt<t: 
• E' ,•s1w·ilo l'i:Jtn'tll'<Jt do Jll'ctiaf'lo levantai' 

nesta e em outras instituições a condição 
cfvil da mulher.» 

A' pag. lO, lê-se:« O projeclo não exige 
a boa fé co~n·o requisite da W:llicapião t~·in-· 
tennaria. Penso qtte p1·ocedeu bem.; cs~ 
exigencia estava em contrad~c~ão CQJ;U a 
prescripçí.Ío ela reivindicação, para. cpja C:JÇ· 
cepção não se requeria a boa fé do presori-
bente.» 

A' p:],g. ll : «A disposição do art. 7 40 
serve de solução a qtlestões forenses mu-tto 
debatidas.» E mais : «As disposições do prr.>-
jecto sobre · o direito natnral pm·ece.m-me 
pe?·feítamente formuladas e conside1·o-as elas 
mais bem meditadas.» (6) 

Finalmente, ao .conclu'ir. (pag. 18) : «TI)r-
mino aqui as annotações ao p1·ojecto do. 
Dr. Clovis Bevilaqua, ob1·a ele grande mm·e-
cimento.» 

Já, veem os leitores que nãe é absolJut<J,-
rn{}nte, como foz ci'er _o meu censor, umi\. 
opinião desvantajosa para. mim essa que P~l.' 
tantas vezos affaaa o projecto com os ma1s 
explicitas oncomio'S. 

Quap.to ás ceustv·a~ em referencia é\ redn.e., -
ção, algumas, pelo menos, são de todo o 
ponto infundadas. A que é feita ao art. 12 
d.o projecto, e que o Sr. 0Qelho Rodrigues 
transcreve oom tanto gaudio 1 <ieve ser · in-
cluicla no numero elas nimiamento rigo1·o as: 
«D.~ nascimentos, casament0s e obitos, diz o 
at•ti~o, devem sm· rogistrad.os ew livros de.s-
tina.tlos para e o .fim, os quaes devem ser 
abeutos, nt1morados, rubricado::; e ono.crra-
<los J)ela autoridatie judiciartn. competente.» 

p~,1·gunto aos homen rle lettras : onLlé <Nâ 
o. gravo inool'l' cgã.o rle linguagem que aucto-
riza:'se <tquellit dbjnrga.toria: «Tenlfo aca,nhtt-
mento em fa.zm·, ne te logar, obs01•vação de 
quo à linguagem do codigo é. muita vez 
!lolbii;no a., mesmo sob o a.tpecto d<1. vm·na-
c nlUa•l »'? 

D.t'. Duart do , \zeYnJo n,~ ignala as 
pah~vnt.s-destinados prtm esso fim, os quaes 
àcN·m sa- qne lho l>al'Ocem inut is. Tfi.o 
s i ~1e o ~wtigo so tm•n< ria mais kganto pelu 
Simples oll\úto d~t snppl'es&"'i.o aconselhada. 
Dil\'fun-n'o o, gnc cpúzur m lê.L' Ü\Z!lil lo a 
<tul.J.:mt<•.;oão da pbra e julgada o:mrescout . 
Ma~, ovidentmncnte, a offonsa irrogada. pelo 
art4go tí. pm· za da. lin "~'ua.gom não foi tão 
Cl'Ut\l qUt\Utü nu uppor a. Yehemenaia. da 
lll11fCPl'l•\;ão. 

(O) J~ 'tas lisonjcil':\s o:qwessõo do n.b::tli· 
1.<t1lo .inl'isi.·\ be:\ziloiJ·o cn~ont1':\L':1.11l coufir-
111<\Cf\0 da. pal'to d:t l' dac~:.ao do Dro ·~ d'auleur. 
t!n 15 .Juillct, 1900. hlt~os ainda não (I tompa 
d0 llll' l'{ll'twie l o ,iu\zo dos juvi ti fl U'l.lll· 
goiros. 

,, 
I 
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As outras argmçoes por defeitos de lin-
guagem, rea·es ou suppostos, não me parece 
que elevam ser melhor fonte de regozijo para 
quem como o Sr. Dl' ."Coelho Rodrigues, te:q:J. 
nelles parte muito directa. _ 

Realmente, do art. 614 diz o Dr. -Duarte 
do Azevedo que h.ouve máo emprego da pa-
lavra consignação. Não me parece ; porém, 
seja como for, a verdade é que o artigo ci-
tatlo reproduz textualmente o art. 1390 do 
p1•ojeoto Co13lho Rodrigues. A expressã,o juizo 
das preferencias, que se encontra no art. 615 
do meu projecto, soou mal aos ouvidos do 
Dr. Duarte ue Azevedo ; porém deve soar 
bem aos elo Sr. Dr. Coelho Rodrigues, pol'· 
que aquelle artigo é cêlpia do art. 139 l do 
seu projecto. 

O art. 667, accusado de defeituoso sob o 
ponto de vista de redacção, reproduz, na 
po.rte censurada, o art. 1715 do projecto do 
meu illustre antecessor, que ha ue forçosa-
mente convir que fomos attingido.s pelo mes-
}no golpe. E irmanados na censura não deve 
nenhum de nós atirar sobre os hombros do 
outro . a carga que já não é leve para 
ambos. , 

Em artigos futuros analyzará o Sr. Dr. 
Coelho Rodrigues a exposição do illustrado 
Se. Dr. Epitacio Pessoa, cuja acção, rela-
tivamente ao magno problema da codifi-
cação do direito civil patrio, procura ob-
scurecer, deneganuo-lhe a iniciativa e fa--
zendo suspeitar não sei que impulsos de am-
bição destoantes das boas normas. 

Esses remoques, claramente injustos, são 
absolutamente iuefficazes, porque está bem 
nitidamente gravado na co;:;sciencia de todos 
quo a direcção dada aos Negocios do Interior 
e Justiça no período presidencial fluente 
ha sido extraordinariamente fecunda, ponio 
em destaque -uma individualidade superior-
mente dotada pelo talento e pelo caracter. 

Se_, afinal, obtivermos neste período d.e 
codificação elo nosso direito civil a gloria de 
ter conseguido satisfazer tão ardente aspi--
ração nacional, essa gloria reflectir-se-ha di-
rectamente sobre o prestigio')o Chefe do Go-
verno, porque elle é que concentra em suas 
mãos o Poder Executivo; sobre seu digno 
auxiliar, que não se poupou a esforços em-
quanto não viu ultimados os trabalhos que 
pocliam ser realízados pelo Governo, e 
sobre o Congresso, que se poz ao lado do 
Chefe· da Nação, para qi1e esta se pudesse 
desprender dos vínculos oppressores de uma 
legislação carunchosa e manifestamente em 
desharmonia com as aspirações cta sociedade 
hodierna. 

Analyzará tambcm o Sr. Dr. Coelho Ro· 
drigues o meu projecto, arlcantando, dcsclc 
,1'.1!,; ~'flc o qoo oH.c tem de melhor é das fontes 
ou da Commíssão. 

Quanto o meu projecto propriamente dito, 
não o apresentei como producção original, 
nem me parece que uma obra dessa cate-
goria seja adequada para exhibições de ori-
ginalidade. O meu intuito, como o de outros 
em circumstancia analoga, foi apanhar a 
expressão do direito civil no momento actual1 segundo ella se reflectia na consciencia dos 
juristas; e era nos livros de doutrina e nos 
codigos que eu podia encontrar os traços, as 
modalidades, a energia e a orientação dessa 
consciencia. E, pois, que o direito, como todas 
as grandes creações da humanidade, sobre 
uma larga base universal abre espaço para 
as incrustações de particularismo ethnico ou 
nacional, foi tambem ambição minha fazer 
com que em meu projecto se pudesse expan-
dir a feição peculiar daquellas dentre as 
nossas tradições jurídicas que ·merecessem 
ser conservadas. 

E', portanto, das fontes o que se eucontrlil. 
de bo1n em meu · projecto, como é tambem 
das fontes o que houver de ruim, póde orêr. 
O que ha de meu é o espirito dominante, o 
pensamento director,o que se poderia ch~mar 
a alma, o element() viviticador do systema. 
Esse_ mesmo espírito, entretanto, é uma for-
mação lentamente preparada pelo estudo, 
pela reflexão, pela educação jurídica, isto é, 
pelo que tonho podido assimilar das fontes, 
que jorram abundantes e crystalinas dos 
li vro3 dos mestres. 

Recife, 2 de abril de 1901. 

III 
Acabo de lêr o segundo artigo do Dr. Ooe· 

lho Rodrigues ácerca do projecto do Codigo 
Civil, que vae ser d,iscutido na sessão legis-
lativa deste anno. Concluída a leitura, pro-
curei fazer a analyse das minhas impressões 
mas nos primeiros momentos foi-me impos-
sível conseguil-o. 

Como se fosse a nota fundamental de· um 
hy.mno de guerra ouv:ido á distancia, nota 
em torno da qual todas as outras se amor-
tecem em um murmurio submisso e confuso 
para-que sómente ella estale, resôe e domine, 
vibra em tod&s phrases desse escripto um 
tão forte sentime11to do proprio valor, da. 
propria superioridade, incontestada aliás, 
que todas as minhas outras impress.ões foram 
naturalmente recalcadas, para que eu pu-
desse vêr, em lucido relevo, a intrepida in-
dividualidade do distincto jurisperito. 

S. S. gosta da luta, e quanto mais difficil 
parecer a victoria, melhor, porque terá oc-
casião }).ata desenvolver toda a pujança das . 
faculdades de que é dotado. 

Com quo garbo genuinamente roman~ 
de:ixa ca.hir a larga, dqbra da toga, _p~ra Lle~: 
clarar guerr<~ ao illustre· Sr. .MiUJstro da 
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Justiça, produzindo o gesto e a phrase de 
Quinto Fabio deante dos carthaginezes! 

Por parte de S. S. certamente a campa-
nha ha de ser tão valentemente pelejada 
como a que se seguiu ·ao celebre dito do ro-
mano, e da qual diz Livio ter sido maxime 
memo1·abile omniurn, e sómente não será tão 
brilhante o SPU tl'iumpho porque David, com 
quem S. S. se compara, não terá deante de 
si a estatura avantajada de Golias, para alvo 
aos certeiros projectis que a sua funda arre-
messa. 

Ernquanto, porém, S. S. vae se aprestan-
do para a grande batalha quo nos annuncia, 
seja-me licito acompanhai-o de longe. fazen-
do ligeiras observações aos seus assertos. 

E' verdade que desta vez não é a mim que 
se dirigem i mmedia tamente as expro brações 
do Dr. Coelho Rodrigues; mas de envolta 
com as que visam o illustre Ministro da 
Justiça, esfusiam mordacidades destinadas a 
amesquinhar o meu trabalho, o meu estylo e 
a minha redacção. 

Exel"ço, pois, um direito, que é ao mesmo 
tempo um dever, oppondo aefesa ás ac· 
cusações que veem de ricpchete, como ás que 
vieram e hão de vir directamente. E para 
nã,o separar no meu artig'o o que no seu vem 
conjugado, tomarei em consideração tanto as 
descabidas censu1'as irrogadas á Exposiçtio 
do e clarecido e infatigavel moço que com 
tanto acerto dirige os Negocias do Interior e 
Jn tiça, quanto o que particularmente me 
diz respeito. 

Não fa.llemos mais das pr-etendidas cor-
recções grammaticaes. Nu. questão do sal-
vant. e, S. S. provou á sacietlade que anda um 
tanto esquecido do seu Soares Barbosa. 

Dizendo agora que está errada a phrase 
da Exposição do Sr. Ministro da Justiça- os 
inte·resses q~Le coll·iclern - veio confirmar o 
juizo que os entendidos j<í haviam for-
mado. (ll 

Não fallemos tambem do incommodo quo 
lho causam os mais modestos atavios rhe-
toricos, ainda quando exigidos pela solemoi-
dn.de excepcional do mome nto. 

A essas nugas só se apega aquelle que não 
erwontra presa de maior vulto. Ponh<;1-as, 
por isso, de lado, para que fiquem fazendo 
companhia a algumas contra.dicções palpa-
v·eis (2) e a certa pbrase minha que Reria 
uma extravagancia se tivesse a intelligencia 
que S. S. lhe dá (3). . .. 

O artigo a que vou fazendo estes reparos, 
<tlém de uma parte exclusivamente critica, 
encerra outra a que talvez o seu auctor dê 
maior importancia do que a primeira. Nellá 
se esforça o illustrado articulante por crcar 
uma inconcebível opposição de intuitos entre 
o preclaro Sr. Dr. Campos Salles e o seu 
operoso Ministro, como se o cargo de Minis· -
tro não fosse de in te ira confiança e como 3e o 
n'obre Sr. Presidentê da Republica ignorasse 
o principio que diz : qui per· alium (acit, per 
se fecisse videlu1·. 

_Mas as mensagens presidencia·es, na parte 
em que se referem ao Codigo Civil:; especial-
mente a ultima, inutilasaram-a bateria que 
estava sendo tão laboriosamente preparada. 

Tomemos, pois, outra . direcção, que desse 
lado nada ha mais que fazer. 

Entende o Dr. Coelho Rodrigues que a 
Exposiçcio do Dr. Epitacio Pessoa deslii>ou da 
verdade historica, afiirmândo que o Codigo 
Civil da Hollanda é de 1838 e que o de Zu-
r~ch é trabalho de um dós mois notaveis ju- .· 
nstas ele nosso tempo, o inclyto Gaspar 
Bluntschli. 

Consideremos, em primeiro logar, o caso 
do Codigo Civil hollandez. 
. O quie o Sr. Ministro. da Justiça quer.ia sa-

llentar era o facto de Já terem os povos cul-
tos, e~1 sua grande maioria, podido codificar 
a su:a legislação civil, e, portanto, pouca im- · 
port?-npia ~he ~ra licito ligar, p,o momento, 
ao r1gor hrstor10o das datas. Fosse o Codigo 
Civil :hollandez de 1838 ou de 1829, como 
prctenAe o Dr. Coelho Rodrigues, era de 
todo ir~clifferente para a argumentação que 
a Expqsiçtio ia desenvolvendo. 

O es1>encial era que a Hollanda tive~se um 
Codigo Civi~ ; a data, na hypothese sujeita, 
era UIJla 01rcum~tancia accessoria que po-
cleria ter sido omittida, <' P, rn inconveniente 
algum. 

A aPguição é, portanto, inteiramente des· 
pidtt de valor. 

e todos e em todas a.~ occasiões escre-
vessem do mesmo modo rrio e incolor não 
haveria. a conhecida varwdade de es'ty los 
accommodada á. con espondente varie!lade 
de <;tS umptos, e ni o exis tir.im:n o •ses gr<mdes 
arttstas da pula;na quo St.> chamam Vieira, 
Momm, en, Ronan ou por out1·os appellidos· (2) O Dr. Coelh~ Rodrigues, por exemplo, 
igualmente gloriosos. achét ~ue a rev1~ao do ultimo projecto foi 

mmto demorada e ao mesmo tempo insinua 

_(l) Refiro-me e pociahnente ao a.rtigo pu 
bllcado no Jonwl do Reci fe de 28 de abril 
ultimo, pelo Dr. Oliveira Fonseca, um dos 
mais abalisados conhecedores d;t língua por-
tugueza. e do nosso direito. 

que os revisores não tiveram ensanchas para 
corrigil-o bastante. 

(3) Refere-se a citada phrase <í exegese 
ao conl.mentario das leis, e o Dr. Coelho Ro~ 
drJgues apre enLn.-a como destinada a indicar· 
a funcção dos codigos. 
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Entretanto, não ê esse o seu principal! publicado anteriormente. Mas, a meu vêr, 
defeito. O que é mais grave é que S. S., sob poderia o illustrado Ministro referir-se ao 
color de emendar , commettesse o eno que actual Codigo Civil de ZLlrich, designando-o 
julgou descobrir. - pelo nome daquelle insigne jurista, sem que 

Tenho aqni sobre a minha mesa o Codigo ·se o pudesse accusar, com justiça, de ter 
Civil dos Paizes Baixos, e a data que traz é afllrmado uma inverdade. 
a de 1838. Como pódetcr havido um erro de Na Advertencia da edição fra.nceza do allu-
imprensa nesta edição, recor ro a outras· fon- dido codigo diz Lehr: <<Jli. le professeur 
tes. Abro o Saint Jdseph (4) , e leio na parte Schneid_er s'est appUqué d conserver INTACTES 
r elativa. ao ponto duvidoso: Dans la pre- DANS LA FORME COMME DANS LE FOND toutes 
miere eclition, ce code , qui est exéculoire DE- les dispositions de Bluntschli encare compa-
PUIS 1838, ·était compds dans les tab~eaux. tibles avec la leg·islation federal;e et cantonale 
Abro o Amiaud (5) e leio: Le -cocle Napoléon, posteneure». E o proprio Schneider não 
int1·od uit dan s le ; Pays·Bas, en 1811, y est affinua cousa differente, como se póde ver 
resté en vigueur jusqu'au 1 e r octobre 1838, âas palavras seguin tes : «As alterações que 
époqt<e â laquelle un der»·et royal substitua a commissão .ainda emprehendeu nem são 
aux divers codes français la legislation n eer- muito numerosas, nem de grande alcance» 
landaise actuelle composée d'un code civil, d'un (8), querendo com isto significar que a sua 
code ele commerce , etc. Abro o P1an-iol (6) e tarefa não tinha ido muito além da simples 
leio: Le cocle civil neerlandais, entrepris des adaptação do co digo de Bluntschli á legis-
1814, n'a pú être tenníné qu'en 1837 et mis !ação federal e á cantonal posteriores. E 
en vigueur le 1 e r octobre 1838 . na sc-iencra é sempre pelo - nome de Blunt-

Não era preciso levar mais longe as mi- schli que se determina a auctoria ào codigo 
nhas investigações (EJ). O Sr•. ,Dr - Epitacio em questão . 
Pessoa não se enganar,a ao assig-nalar a data Não s~o mais procedentes as censuras .do 
da promulgação do Codigo Civil neerlandez; Sr. Dr. Coelho Rodrigues, quando se refere 
o Sr . D1·. Coelho Rodrigues é que fora pre- á historüt da::: tentativag de codificação do 
cipitado no formular a sua accusação, con- direito ci:vil patrio. O primeiro reparo, bem 
fiando de mais na sua memoria. se conhece que é nm simples prefacio, cujo 

Não procedeu maL> cautelosamente no que intuito é conduzir o espírito do leitor a ac-
respcita ao Codigo Civil do Zurich. A Expo- cu$ação de maioe monta, pois é inconcebivel 
siça:o do Dr. EP.itaciu Pessoa àissera : «Na c1ue só por ~i viesse {t baila e::;ta insignifican-
Suissa surgem os codigos civis t.'.e divet·sos cia: a Exposição deixou de accentuar que na 
cantões, alguns dclles modelos estimados, commissão de 1889, além df' um presidente 
como o de ZLtrich, obra de Bluntschli, que se de direi to e outro de facto, havia um terceiro 
torno1 1 a fonte dos codigos helveticos do etfecti·vo, · · 
grupo germ<tnico. Dos cantões subiu o movi- A omissão que lhe causo.u magoa foi a do 
monto até á Federação, que promulgou o seu laLreeado nome. 
Codigo das obrigações em 1881, e, para mais Devemos attribuil-a a um lapso do copista 
tarde , prepara o projecto do Codigo Civil que passou a limpo o manuclcripto do Dr. 
suisso, destinado a -substituir as lE'gislações Epitacio Pessoa . 
cantonaes.» Este não podia ter o proposito de calar o 

Aquella da ta de 1881 está indi.cando,,pa- nome do Dr. Coe~ho R~drigues, porque· se· 
rece-me cla1·o que 0 codio-o de Bluutschli foi melllante tacanhtee- é -mcompatrvel com a 

' 
5 nobreza de seu edpii·ito, e porque um pouco 

(4) Concordance entre les codes civils étt·an-
gers et le cocle Napoll on, 1852, vol. II. 

(5j Lég~:slations civiles de Z' Europe et de 
l'Amérique , 1.884, p. 120. 

(6) Tt·aité de droit civil, 1900, vol, I, p. 49. 
(7) Direi, todavia, que Trypples (Les cocles 

neerlandais, 1886, p. VI e VII da introducç·ão) 
explica-nos que as le;s neerlandezas, codirl-
cadas em virtude da lei de 15 de maio de 
1829, por causa da r evolução belga de 1830, 
sómente a l de outubro de 1838 entraram em 
vigor, c com ellas o Codigo Civil. Dahi a 
confnsão em que se deixou envolver o Sr. 
Dr. Coelho Rodrigues . 

antes e um pouco depo :s da parte em que a 
Exposiçü:o se refere [t commissão de 1889 bri-
lham nella as lettras desse me mo nome que 
se suppõe intencionalmente eliminado. 

Tranquillize-se o preclaN jurista. O seu 
nome estct insoluvelmeô.te associado ao la-
borioso preparo da codificação do direito 
civil brazileiro, po1·que foi S. S. um dos ju-
ristas que com maioí' tenacidade e proveito 
se afervorctrc~.m para que fosse coroada de 
ex i tu -essa empl'eza em que já tão prolongados 
esforços se teem consumido . 

(8) P rivat?-echtliches Gesetzbuch fuer clem 
Kanton Zwrich, 1888, p . 19 (Worwdrt). 
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Nlngucm neg:1 os seus merltos, quo são 
reacs, nem ,os seus serviços, que são valiosos. 
A prevenção conturba a lucidez da visão. 
Foi ella quo lho fez ver senões na Exposiçíío 
do illustre Dr. Epitacio Pessoa, ExposiçcTo que 
S. S. mesmo qualificou de brilhante. 

IV 

Parece ao S1·. Dr. Coelho Rodrigues quo 
não era licito ao Governo invocar a reso-
lução do Senado Federal, que mancl.a effectuar 
a revisão do seu projecto, para «á sua sombra 
oncommondaruma rhapsodia, que outra cousa 
não se podia fazer em seis mezes». Não 
creio que esteja do seu lado a razão, ainda 
n.osto caso. 

Quem se quizesse fazer intreprete fiel e 
continuador auctorizado da corrente do pen-
samento nacional que vem, de longo tempo, 
accumulando materiaes para a solução do 
grave problema da codificação do direito 
civil, necessitaria remontar ao ponto· inicial 
desse movimento e vir atravcz da successão 
varia dos factos, ligando os élos partidos da 
cadêa formada pelas diversas tentativas, até 
encontrar tt sua manifestação ultima, parare-
ceber desse movimento historico, a form<t 
mental que elle repi'csenta, e manter, da ori-
entação nelle impressa, tudo quanto não fosse 
contrario ás novas aspirações do povo ou ás 
forma~ aperfeiçoadas da concepção jurídica 
hodierna. Ora, a ultima tentativa de codifi-
C<tção havia terminado na resolução elo Se-
nado, que mandava confiar a um juriscon-
~:;ulto ou a uma commissão de jurisconsultos, 
tt revisão do projecto do Sr. Dr. Coelho Ro-
drigues ; conseguintemente, era nesse ponto 
que codi:ficador de hoje devia apanhar o 
movimento que se propunlla concinuar, para 
quo se nllo rompesse o élo da tradição. Tal 
procedimento ora imposto pelas circumstan-
oias· e aconselhado pela experiencia. Ada-
ptando-o, traduzia, tão hem o Governo o 
sentimento geral, que de todos os pontos Llo 
pa.iz so elevaram espontaneos applausos. 

O mesmo Sr. Dr. Coelho Rodrigues ap-
provon a deliberação tomada pelo Governo 
tlc realizar o pen amou to do Senado, fazendo 
apenas uma restricção mental, vejo ou 
agora. O Senado manifestou desejo do que 
se aproveitasse o tro.balho do illustre bm-
ziloiro para base do Codig-o Civil. O Gover-
no, apos 'antlo-se dessa. itléa, que estava no 
ar, o quo lllo purecia feliz, deu-lhe maior 
lai'g-uczt> o tomou a peito tra.dnzil-a em 
fhcto. Não oi como e pótle a"scverar que 
não lho era licto fazel-o. 

M<ts, objecta o Dr. Coelho Rodrigues, o 
projecto é traba.lho meu, sobro o quul tenho 
direito <lo propriodude littoraria, «o não 
ndmittit·oi qne butam nelle >>, 

S. S. tem bastante ·calonto para provn.r 
perante os tribunacs, como promette, a fir-
meza deste seu direito do propriedade, e cu 
espero que se dissipem en:t~o as t!_uvid?-s que 
hojo envolvem o meu esp1rtto. Nao se1 co~uo 
S. S. poderá conciliar essa allegada proprie--
dade exclusiva com a obrigação, que diz ter 
o Governo, de pagar-lhe o premio assegur&do 
pelo seu contracto. A mim me parece que 
ou tem S. S. plena propl'iedade do projectQ 
e, nesta hypothose, nada lhe deve o Governo, 
ou este lhe é devedor do premio e, S. S- não 
póde affirmar que t em sobre o projecto plena 
propriedade. Apresentar-se como possuidor 
desses dous direitos ao mesmo tempo, afigu-
ra-se-me excessivo. 

Tambem é convicção minha que um pro-
dueto da intelligencia, desde que toma o 
caracter de projecto de lei e é acceito pelo 
corpo legislativo, como objecto de suas deli-
berações, entra para o dominio de todos, e o 
Deputado ou Senador que o concebeu e pre-
parou perde o direito exclusivo quo antes 
sobre elle tinha. • 

Sem isso, nem os projcctos poderiam ser 
livremente emendados, nem seria possível 
aproveitai-os em legislaturas ulteriores, das 
quaes não fizessem mais p·artc os seus aucto-
res, por mais vantajosas que fossem as idétts 
nelles expressas. 
<E S. S. deu esse consent imento dispensa-
vel, e agora retira. Querüt, sim, que se 
fizesse fLPenas uma revisão sob a sua imme-
diat<t fipcalização. Mas nem tal condição es-
tava na resolução do Senado, que o Governo 
emprellendeu r~alizar, nem podia_ ser objo-
cto ele bonvençao entre este o o Illustrado 
juriscOJ

1

lSulúo, ele cujo projecto cogitava 
aq uella, resolução. 

Melhor, então, seri<1 entregar frnncn.mon-
te a re'[isão a S. S., do que procurar um 
rodeio ~em vantagem. 

Quanto á parte de responsabilidade que me 
toca, ppr me haver utilizado de seu p1·ojecto 
no preparo da ,-hapsoclia, que apresentei ao 
Governo, dir··lhc-hei quo, se não valessem as 
razões que acabam do se;.· dada,; c se não ti-
vesse, além disso, motivos para acredit<tl' 
que S. S. desejava q11e o novo projecto ac-
ceitassq o sou por base, conhecia prcccclentcs 
que aca,lmariam os sobresaltos da. cousciou-
cia ma+s escrupulosa. 

Quanªo na ltalia se tt.•atou de organizar o 
actu·àl 'Podigo Civil, não tiVCl'<1m escrnpulos 
os juris~as incumbidos dessa tarefa do tradu-
zir littcralmentc o Codigo Civil franccz, 
que ora. lei do um povo c::!tranho, sempre 
que 1ho:3 pareceu que, naquelle celebre mo-
numcn~o legislativo, havia. o direito privado 
recebido a sua c_·pressõ.o mais adequada. 

E as vezes quo assim ponsa.ram foram 
om tão \51'andc numero, que o Cocligo Civil 
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itali:tno, apezar de algumas disposições orl-
ginaes de alto valor, como a do art. 3°, por 
exemplo, ó considerauo uma traducção do 
f1·anccz, traducção que uma vez por outra 
corrige e completa o original, mas, em todo 
caso, traducção. 

O mesmo se póde dizer do boliviano, do 
rumaníano, até certo ponto do hespanhol e 
mesmo do hollandez, que, apezar de mais 
chegado ao elemento germanico, nos deixa 
claramenle vêr que os seus redactores tive-
ram diante dos olhos o modelo f'l•ancez. 

So}1re e.'3te assumpto escreve Glasson (I) : 
« 4.. Ho}la:nda e a Italia possuem codigos 
faltos a rm~tgem do nosso; sómente deve 
notar--se que os I-lollandezes supprimiram a 
maior parte das disposições da nossa lei, 
quando derivaé~.as do direito romano, para 
se conservarem fieis a tradições germanieàs, 
e os italianos tiveram cuidado de afastar do 
seu Codigo quasi tudo que entre nós procede 
d~ direito germanico, para substituírem por 
lers conformes, pelo menos em seu espírito, 
ao direito romano. » ' 
_O Codigo Civil argentino é uma simplifica.-

ç-ao do esboço do nosso grande Teixeira 
de Freitas, mas com transcripções mais ou 
mon.os litteraes de capitules inteiros. 

O do Uruguay, depois da ultima revisão 
em 1893, é uma combinação do mesmo Es-
boço do P1·ojecto de Goyana e do Codigo 
Civil chileno. 

O projecto do conselheiro Nabuco baseia-se 
no de Teixeira de Freitas, como se verifica 
das referenc!i.as frequentes; e Felicio dos 
Santos não desdenhou os seus- antecessores 
nem es mestres do direito civil portuguez. 

Como se vê, cent exemples poun·aint ap-
puye~· mon discours, como pondm·ava 0 bom 
Lafontaine. Mas todos esses exemplos e ou-
tros muitos que ainda poderia Invocar l'lada 
ralem deante Q.o que me fornece o projecto 
uo Sr. Dr•. Coelho Rodrigues, que assimilou 
do_s c~digos estrangeiros tudo . quanto sett 
crrtonosoautor achou conveniente transplan-
tar para o Brazil, o que lhe valeu, da Com-
missão revisora., c de outl'os críticos, uma 
censura tão acre quanto ociosa. 

Sómente não o conceituaram, então, de 
rhr:psodia, porque talvez pare-cesse impro-
prw 0 nome e benigna a caracterização. 

Mas eu estou satisfeito com a designação 
que o Dr. Ct:mlho Rodrigues deu ao meu tra-
balho. Nã0 sei ao certo, se aquelle vocabulo 
grego pretende insinuar que não fiz mais do 
quo, á semelhança de outros, juntar em um 
todo fragmentos de diversos poemas jurüti-
co , ou se accentuar que no Projecto falta 

alguma parte importante, como nas obras 
dos mestres antigos que o tempo il'rcveren-
temente mutilou. 

De um ou outro modo interpretado o 
termo, transporta-me aos tempos heroicos, 
em que o patriotismo hellenico realizava. 
miiagres estupendos, ou á época ingcnu.a 
dos trovadores, por certo menos brilhante, 
mas não menos rica em sentimentos de 
abnegação que hoje se não encontram fa-
cilmente. 

v 
Está, felizmeNte, escripto em um t-ora 

menos pessoal o terceiro artigo da série qt1e 
o Sr. Dr. Coelho RodrigUe3 está. publicand.@ 
na Rev·ista de Jttrisprrudenc~a. _( l ) 

Assignalo com satisfação esta nova atti-
tude do meu illust1·e contendor, porqui3 está, 
sem duvida, em melhor consonancia com o 
caracter scientifico que deve ter este de"bate, 
no qual tanto mais facilmente Be apurarão 
idéas, quanto mais constantes formos em re-
fugir do terreno escorregadio das allusões 
pessoaes. 

Ha, todavia, umas passagenà do artigD a. 
que respondo, que ou aindà destoam da boa 
orientação assignaiada, ou nã(') percebo quo 
desígnio as fez permear esta discussão. Refi-
rã-me, entre outros, ao trecho em que S. S. 
narra a solicitação, que lhe fez em Genebra 
o represE'nta.nte de uma agencia de publica-
ções, para divulgar com estardalhaço a edi-
ção franceza de sua Exposiçt!o de motivos, 
attrahindo a attenção da Europa distrahiô.a 
ou preoccupada com assumptDS para eUa 
mais impressivos. 

S. S. recusou nobremente o interesseir(j 
o1t'erecimento, porque lhe repugnam os pro-
cessos de fama a tanto por Unha. Adeante 
sôa a mesma. nota aspera, al'l.ud'i.nd'O-se a 
uma opinião dirigivel a tan·to por linha. 

Não procuro saber se já.mais algttem Hla-
queou a ingenuidade dos outros, pondo em 
pratica esses reprovados expedient~s. "C nã(} 
posso crêr qúe o Sr. Dr. Coelho Rodrigu-es 
me julgue capaz de um acto qué consi:cl.cr1.1 
indigno. 

Mas, como não descubro a connex'ão entre 
o episodio narrado e a nossa discussã-o, iiese-
jaria que se esclarecesse este ponto, cuja:'! 
obscuridades, penso eu, sómen'te o :proprio 
narrador póde dissipar. 

Tambem insiste ainda S. S. em esmiuçar 
erros de grammatica, como se taos ques-
tiunculas tivessem valor em um debate da 
ordom deste om que nos achamos empenhn.-

(I) Le mariage civiL et Ze divorce, 1880, 
pag. 96. -~ ( 1) Veja o numero de maio ultimo. 
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dos, como se não fosse malbaratar o nosso 
tempo consumil-o em tão palmare.:; futili-
dades. 

A inscl!ipçãoo do livro III da })arLc geral do 
meu Pr•jecto ]lrovoca-lhc dous reparos : 
a) a.u 'encia indcvid<t de uma vrcposlção; 
b) itnpropriedadc do vocabulo-nasc-imento-
l)ara indicar o momento em que as relações 
jurídicas se affirmam como irradiações de 
uma personalidade, em que os direitos se 
objectivam no patrimonio de alguem, ou 
provindo de outro patrimonio ou sendo ori-
ginm•iamertc adquiridos. 

O primeiro destes reparos é puro gram-
maticalismo destituído do mais tenuo funda-
mento, ao qual opponho simplesmente as se-
guintes inscripções do Codigo Civil portLl-
guez, quo passou pelo crysol de quem ti nha 
acendrado amor á liugua patri<~ o conquis-
tara. no estudo, o dit'eito de ser considerado 
um mestre respeitado : 

Parte I, tit. Vlii, cap . II, secc . III : Dos 
direitos e ob1·igações do o cmadores ; 

Parte I, tH. IX, capo l, secç. XIII : Dos 
di1·eitos e obn'gaçr7es elo ttt101· ; 

Parte I!, li v. II, tit. 1 : Dos contractos e 
ob1·igações em goml ; 

Pm'te H, liv. II, cap. X, secç. II, sub-
secç. I : Dos di1·eitos e obri_qações do senh01·io. 

Vê, poi~. o Dr. Coelho Rodrigue~ que me 
ba eai em uso auctorizado, quando o~c1·evi : 
Do nascimento e extincç,7o elos direitos . 

Que tambom não fui o primeiro a empre-
gar essas exp1•ossões, p ·1 ra indicar od dous 
momentos extremo o da vida das relações 
jurídicas póde vêr-se em: 

vVJNDSllElD, Pandectas, trad. Fadtla e 
Benza, I, liv. II: cap. li!, pa.g. 253: 1\Tascila , 
estin.:rione, modi(ica:::ioni dei di?··itli. 

RO'l'B, System des deulschen Pl'ivatrechts, 
I ; Tlwil I, Buch IIl : Enstchung und Hndi· 
gung der Rech le (em port.1guez: nascimento 
e oxLincção dos direitos) ; 

GEH BER, System des deut. P1·ivatrechts, 
er ter Theil, 3 Ka})., 3 ,\bsch. : Entstchung 
und l!:ndigung der Rechte (em pol'tuguez : 
nascimento e extiucção do: direitos); 

EN DI'i\IANN, Einfucgrung in elas Sludium 
de B. (T . B., erstes Buch, viert 1\.ap .: 
Entstchw1(J ttnd Unte1·gang de Rechts (em por-
tuguez. : na'cimonto e extincção dos di-
reitos) ; 

CmRo. I, I1tstilt1:;ioni dei tliritto civile i talia· 
no, I pal'te geneJ"al , cap. V: Del/a nascita clei 
diJ·itti e delta lo1·o cslin:::ioni. 

A' vis ta destes exemplo~. quo poderiam se1· 
duplic,ttlos, parece-me qne não foi ousa.d.ia 
servir-me daqu lia in.;crilJÇão que, com 
melhor diroiLo do quo a do meu illus-
tra.do censor, l)Odoeia rccla.mar o· fóros de 
cla~sica. 

Ma.i.; interessao tos questões agita o Dr. 
Coelho Rodt·igues ao teactar da distr1bui~·ão 
geral tl.as matot·ias do Projecto e da unidade 
do direHo civi l. 

No que respeita á classific.tção, quer S. S. 
que a, ordem das materias do direito civil, 
na p:.trte c opecial, tome o direito das ob?'iga-
ções, ou simplesmente as ob~·igações, por 
pvn to de partida . 

Examinarei os seus argumentos, a liás j(L 
combatidos por illustre jurista, quando a 
questão foi controvertida no Senado Federal. 

I. o «0 ultimo livro da parte geral tracta 
dos factos e actos jurid.icos, e, desde que 
todas as obrigações derivam de uns c de 
outros, o logar que lhes compete é logica-
mente o primeiro livro da pat•te especia l.» 
Reviste! de Jurispntdencia, clt. p ~tg. 13.) A 
fraqueza deste argumento é manifo.·ta. Os 
factos e acto> jurídicos são os elementos go-
radores do~ direitos, ou melhor, as suas cau-
~as occa ·ionaes, porque as etflcientes e fimü:Js 
c tão na lei como expees ão das neceo>sidades 
sociaes o na vontarle individual como ante-
cedente logico dos actos. 

Se delles derivam obrigações, derivam, 
poio igual, as outeas relao.;ões jurídicas que 
formam o objocto do direito })rivado, quer 
as que se enquadram no direi to das causas, 
quer as que constiLuem o dll'oito lia familia 
e o das sue es.;ões . 

Portanto, o argumento invocado vale, com 
a mesma forç·a, para juatifi.car a ordem pre-. 
ferida pplo Dr. Ovelha Rodrigues, como outra 
qualquel·, o que importa dizer que não jnsti -
1ica nenhuma, por ser uma das fóemas da. 
ignoraUp elenchi. 

2 .0 «Ambos os projectos seguem o direito 
romano, segundo o qual do contracto nasce 
n. obrigação e só a tr;Ldição ell'ectiva ou syr)l-
bolica póJc conferir o uireito real. Ora, os 
contractos qne occupam quatro 11uintas par-
tes do direito das obrigações, tendo, om 
geeal, por :fim a acquisição da propriedade, 
nao pod1:am ser tractados antes desta, sem se 
pôr o fim antes do meio; o que me pM·ece 
tão repqgnante á logica, como contrario ;i. 
rca.lidadp dos f'a.ctos da v ida pru.tic.t.» Revista 
cit . ,pag . 13). 

1 uto, pm primeiro logar, quo a conclusão 
não e conforma com as premissas . 

Estas nos f<tz iam su ppôr que o Dr. Coelho 
Rodrigues quel'ia demonstrar que a theor ia 
da lJropricdade uào devia prececlet·, na ex-
posição lug ica, á dos contracto~ ; no emtanto 
suas palavras dizem o coni.rario : 1ícto po-
cliarn (os con trn.ctos) se!' 17·actados antes eles ta 
(a P'Opriedade) sem se pô1· o fim antes do 
meio . 

Mas qqero sup}Jôr que se pudesse tirar a 
conclusã l de que a idóa de contracto ante-
cede á dcq P''opeied Lde. 
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Ha, seiu duvida, no conceito do contracto, meiramen ;e o ·homem deu a cn.da aevore um 
por uin lado, maior extensão do · qu~ no de nome proprio, para depois elevar··Se ao c~n
ralações obrigacionaes e, por ou \ro, a idéa coito geral de arvoro e mais tarde ao concerto 
ele obrigação vae além da de contracto. mé~is ext ':l nso de vegetal. No em tanto, d~-

Dessa proposição veedadeira resaltam duas pois de obtidas estas idéas de maior ampll-
outras affirmações igualmente exactas : túde, dellas partiu sempre para as menos 

a) Pois que ha contractos nas relações de amplas quando tratou de transmittir -o CO·· 
familias (o proprio casamento, os pactos nhecimenb D.clquirido . 
ante-nupciaes, etc.), no dieeito das causas Um exemplo tieado da historiado dieeito 
(os contractos que os allemãc.J denominam ainda melhor elucida este ponto. Depois das 
r eaes, em antitl1ese aos obeigatorios) e no eruditas investigações de Cogli.olo (2), ficou 
düeito das successõe.s (os pactos ·:nucessorios) assentado, em historii1 de direito,que a acr;ao 
é forços'l, ou ·tractarmos ela theoria geeal dos cujo conceito dogrnatico nol-a faz conhecer 
conteactos, na parte gera l do Codigo, como como elemento garantidor do dil•eito, e, 
faz o allemão, ou rese1·val-a pa!'a o logar portanto, logicamente, posterior ao conceito 
onde essn. figura jurídica mn.is se desenvolve éleste, historicamente, precedeu ao jus do 
e adquire maior relevo, isto é, na par·te e.>· qual foi a força gcradoea. « O direito. secun_-
pecial ded icada ás relações ~brigacionaes. daria, escreve o prec~ro jurista italiano, 

b) Se ha ob:igações ·que se originam de existiu antes do direito primaria; a origem 
fontes que não s"í.o contractos, e temos ne- do direito está no processo, e por muito 
cessidade de anLepôr ás obrigações todas as tempo o progresso do dieeito foi um contra-
causas de que po3sam proceder, seremos golpe do desenvolvimento processual do qual 
forçados a localizal-as na ultima secção do · teve todos os caracteres. » . 
direito civU, como se fazia.oU:tr'ora. nos com- Todavil a genese dos dons conceitos não 
pendias, como fez Felicio dos Santos 'em seu impede que, logicaments, a idéa do direito 
pnJjecto. anteceda á de acção e que hoje a verdade se 

Esta conclusão rigorosamente logica, e;tou nos apresenta ao o_;pirito sJb feição diversa 
certo, não convem ao Dr. CJellw Rodrigues, da q L! e lhe daria a sua representação histo-
mas deve convencel-o ele que o cl'iteci J elas- rica. 
sificador que o seu argumento traduz é in- Assim, tamoem, poderia acontecer qJ.e a 
acceitavel. troca de Re rviços precede3se a existencia da 

Ha entre os conceitos e normas do direito propriedade, e, apez'.tr disso , ser outra a re-
civil uma tal inteedependencia que em todos !ação em que a·ctua.lmeuta se achassem as 
os institutos priucipaes como que se resume duas idéas, como realmente é. Mas aqui a 
o complexo das relações por el!e reguladas. his+.oria e a logica estão de !l.Ccordo, falhando, 
Nestas condições, nã.o teremos nas relações assim, a segunda condição necessaria á pro-
de successão exclusivamente um seguro pein- cedencia do argumento que agora combato, 
cipio para a classificação das relações de di- isto é, a histor!n. nos asssgura qua os servi-
reito; mas se o quizessernos applicar teriam os ços pessoaes, com o caracter de obrigações 
necessidade de tt-actar pr-imeiramente da pro- livremente contra.Jüclas, não appareceram 
priedade, que é a parte estatica dessas re- primeiro que a proprieda-ie. 
h~çõos, para depoi~ nos occuparmos dos con- Pl'imitivameote, af: obrigações, como a pro-
tr<;Lctos, que constltu9m a sua parte clyna- priedade, eram, em regra, conectivas. As 
mlCa. . _ . . obrigações individuae.J eram determinadas 

3: o « Os ser:vtços J;>recederao logJCa e lus- pela necessidade ele obedecer á auctoriclade 
tor1eamente a. pl'OPJ'Jedade, ~· como to~o _o dos chefes de fumilia ou de tribu e aos im-
contracto se re~olve em serviço, e a trad1çao periosos preceitos da r eligião ou do costume. 
tamb~m o é, nao parece rac~onal tractar da Esses deveres de obediencia, porêm, .não são 
propnedade <l:ntes__ dos serviços e_, porta1~to, as obrigações de ordem economica de que 
antes das obrtgaçoes.» ( Revtsta ctt., p. Cit.) a!rora cogitamos. E' com 0 apparecimento 
A p oceden_91a deste al'gumento deJ;>ende de d~ 1 i berdade e d é~ pro prieda.de in di viduaes 
tres con?tçoes que todas falham, d01nndo-o que apparecem na historiá as pl'imeira:s 
sem apo~o. . . . obrigações dessa es) ecie, a principio restrl-

Em.P!ImeLro lo&"ar, ser1a neceBarw que a -ctas como aqLtelles direitos que são seus pre-
exposiçao dogmatwa cot'l'e~pondesse. sen~pre suppostos Jogicos ; em seguida, alarganªo-se 
exactn.IJ?.ente_ ao tle.;en volvunento htsto~·1co. a. um numer·o cada V()Z ma ior de relações 
Mas ass1m nao ~- · O homem parte das ldéas juridica.s . Isto é 0 que nos ensinam os que 
concretas para as abstractas, e de~tas re- -
monta-se ás generalizações q1;1.e se dilatam de 
mais em mais, consormte o desenvolvimento 
obtido pela experiencia e o aperfeiçoamento (2) Saggi sop1·a l'evoluzione çlel cliritto pri-
do orgão onde se e:ffeciua a icleação. Pri- vato, cap. xm. 

Vol. II 36 
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dedicaram a esta materia as energias mais 
poderosas do seu espi.rito (3) 

A tel'ceira conclição que falha á proceden-
cia do argumento do Dr. Coelho Rodrigues 
é a extensão dos serviços pessoaes recipro· 
cos, serviços que dispensam a existencia 
prévia da propriédade. Ess~s serviços que se 
permutam por outros são ~m numero tão 
restricto, são tão ra,ramentl3 praticados que 
não ofi'erec·em absolutàmente base a uma 
theoria, que não auctorjzam uma preferencia 
como prl3tende o meu illustràdo antagôriista. 

4. o « Nas sociedt\.des inoctei'has quasi não 
hi1 1·es nullius; os proprtàs bens do evento 
te·em dono presümiclo, e o meio mais corb.-
mum de àdquirir a pr'Oj_:l'ríedáde é o contra-
cto. » Se é c·érto que os modo"s óriginârios d-e 
adquirir sã·o hOj'e menos applicaveis do que 
os derivados, cóüv;ein recordar que, entre 
estes, a successão h~í'etlitaria e a usucapião 
:rião são modõs de ad1jtürir qespiciendos coiuo 
faz suppôr o àrguírlehto. Não fazendo, po-
rém, cabedal desta pohdéração de c.araeter 
accidentài, é inéontesta'vel que esses nume-
rosos contractos que ebchém a vida jurídica 
das sociedades nióderrtas j;>resujJpõefu sem-
pre i1 existência dá jJrpj;>riedadé, pois que a tê 
nas locações de sêr'viço, o loéata1'lo, para 
que o possa ser, deve dispôr de haveres com 
quA remunere os serviços pres'tfl.dos. 

5. o Não é mais conveniente do gu!) os ou-
. tros argumentos do Dr. Caelho Rodrigues o 
tirado do exemplo da 4-llemanha. A razão 
por que alli foi adapta dàa ordem .preferida 
pelo illustre ju:r'ista. hrazileir'o a quem re-
spondo, é antes historica do .que jurídica, 
segundo já foi o b,~ervy,do mais de uma vez. 
Na Alleíuanha, havia dous probleaaas a 
resolver simultaneamente : o da unificàção 
do direito civil, fraccionado em cincO sys-
tcmas differentes ; e o da codilkaÇão pro 
pria,mente dita. 

Para resolver ·o primeiro, era mafs facU 
começar pelo dir·e,to d'as obrigações, que ê 
tt parte do direito civil menos sujoita á 
influencia dos costumes, menos intimamente 
ligada. ás tradições de cada povo. {>ensan-
clo assl'Lu, propuzeram os juristas allemãés 
ÇJ.?-O sú ?rganiza&S"c para o seu p,aiz um co-
dJgo umco das olJrigaçõe> pàra dar Inicio á 
grand·e empreza da uuificaçãQ do direito 

. civil germanico. Appareceu e:ITectivamente, 
em 1866, b Mnhecido projecto de Drescle ; 
mas, em consequenci.a da guerra com a 
Austl'ia, não pôde ser tranforma:do em 'lei. 
Quando, mais tarde, se recomeçou a tarefa 
da .codi~cação, já esta parte esti1va, por 
assuu diZer, pl'eparada, estuctada e appro-

(3) Hermanu Post, Glundla.gen eles Rechts, 
pags. 318-319 c 346-34 7. 

vada pelo voto dos competentes e essa cir-
cumstancia não podia deix:D.r de influir sobre 
<L elaboração do novo Codigo. 

Tanto é verdade que essã ó a razão de 
começar a parte especial do Codigo Civil 
allemão pelas relações obrigacionaes, que os 
tractadistas allemães anteriores ao Codigo, 
em regra, ou partiam do direito das causas, 
como Savigny, ou do direito da família, 
como Roth. E, ainda hoje, nem todos se 
conformam cop1 essa inversão. B~rre ( 4 ), 
P.or exemple, fazendo a el!;posi~ão do Codigo 
éivii tudesco, achou conveniente adaptai-a, 
ao systema . de Krome e :Zp.charjre que col-
locàm as obrigÇ!!(;lÕes no segqndo livro da 
parte especial . E Endemann ( õ ) deixa per-
ceber que a ordem seguida polo Codigo 
Çivil da su(.), patriiJ. não ·é a mais racional. 

Se logieamente, diz elle, o direito de pro-
prieçfa;de deve ser regulado antes de se tra-
tar de sua perlnuta, todavia do ponto de 
vista pratico1 as relaçõe!i.obrigatorias tomam 
o priiheiro p·asso . 

Não podendo ac)lfl,r satisfactoria a seria-
ção das materias do direito civil como se 
acha expÇJsta nÇJ Gocl.igo Qivil allemão e no 
projectó do Codigo Civil do Dr. Coelho Ro-
drigues, tinha para escolher, ao desempe-
nh·ar-me da incumbencia que me fôra con-
fiada, entre o direito da família e o das 
causas, para encetar a parto especial . As 
razõ·es que me levaram a inclinar-me pelo 
prim~iro constam das minhas Observações, 
e nãg' as quero J?eeditar ;tqui. Por isso direi 
$6mente; 1°, que o direito da família é o 
dosenlvolvime.nto uatnral do direito das pes-
soas·, a0 qual até bem pouco tempo andaY11 
ligado; e, se Bste preeede, na parte gorai, 
aos p,reeeitos relatiVOJ3 aos bens e aos aetos 
jurídicos, porque a ordem natural dos oile-
mentps do dir(lito é a que passa do su}eito 
aos bM"s e deste aos actos, não ha razãe1 
sufficiente para invertermos essa ordtlm na 
13artQ- especial ; 2°, tomando por criterio 
classificador o principio d·a generalidade 
decresente e comple;xidade crescente, deve-
mos (listribuir as relaçõos do. direito pl'ivado, 
co'me,çando pelws que se tecem na família, 
incontestavelmente mais geracs e mais sim-
ples (LO que as d0 direito das cousas que, 
por sua vez, são mai-s geraes o m~nos co:m.-
plexa,s do que <ts obrigacionaes ; 3°, _ha lllO 
direiPo da fà.milia um nudeo de relfllçoes quo 
l:'nteMem com a propria orgar'liz.ação da so-
cied~.de, que iailuean c elevem iníluir sobre 
os interesses economic0s, e é natural que 
essas relações, que formam a urdidnl'a da 
socie~ade familiar, sejam expostas primeiro 

.( 4) Le Code CiviZ, 'tra;d. franceza. 
( 5 ) Einfuehrung, I, pag. 24. 
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quo os interesses economicos que são de or-
dem inferior. 

Outras razões não existissem c estas por 
si só seriam apoio sutll:cientc <i. doutrina 
acceita pelo ultimo pnSJjecto. 

' VI 

A questão da unidade do direito privado 
já, estCL, ao que mo parece, su(ficientemente 
discutida. Apreciando-a em minhas obsrw-
var;ões, po_nderéi contra os que sustentam a 
necessidade da absorpç;ão do direito commer-
cial no civil que se ha de tr(l,nsformar em 
privado social. 

1.0 Que u marcha da evolução, em todos 
os domínios, é serp.pre uma passagein do ho-
mogeneo para o he'terogenco, da uniformi-
dade para a especializaç;ão, da unidade para 
a mtlltiplicidado; e que· a pretenção d9s uni-
onistas do direito privado, contrariando l!lssa 
lei natural do desenvolvimento dos phenó-
mt?nos ~ das idéas, não me parecia digna 
d0s applausos. 

2,o Que o direito commercial não se ba-
seava sobre um privilegio de classe, não eru 
um direito de . excepção; _ cgrno infunda:da-
mente affi1~mavam alguns, mas sim uma es-
pecialização do direito privado, determinada 
pela natureg;a das l'ela_ções quo é destinado 
a regular, relações que q,ssumem um cara-
Gtcr especial em consequertcia da funcção 
propria do commercio, que é vincular 
duas phases da vida economica, a produ-
cção e o consumo, para que uma receba d11; 
outra a porção de energia vitrul de que ne-
cessita. 

3. o t;lue os u.nionistas partiam do falso 
supposto de cjtle a base do direi-to era pul'a-
mente economica:, esquecidos de que seme-
lhante doutrina desfigura, mutila c ames-
quinhu a idéa do direito; mais elevada, mais 
]Jarticulal'mente humana, exigindo facul-
dades mais aperfeiço;tdas do que o principio 

- economiGo. 
4. 0 Quo o direito civ~l COJlsiderava os bens, 

como judiciosamente observara Pisanelli, no 
s.cu valor de uso e o eommercial no seu 
vaíor de troca, e desdobrei este argumento 
em cinco proposições d,itr~rentes, de accordõ 
com o p:ueclaro Raoul de lu Grasserie. 

5.0 Que o exemplo do codigo suü!so das 
obrigações não consti·tuia um argumento, 
porque, na Federação Helvetica, a unificação 
que se procurava :firmur era a política, para 
tornar o direito privado objecto da compe-
tencia federal, e não a conceitual, para tor-
nai--o um todo unido o compacto. 

6.° Finalmente, que ainda mesmo quando 
o exemplo suisso pudesse-ser invoca.do ( l ) , a 
elle se opporia o da Allemanha, onde se 
julgou conveniente manter a distincção en-
tre o direito civil e o commercial. 

A todos estes argumentos que merecem 
alguma çousa, penso eu, o Sr. Dr. Coelho 
Rodrigues oppoz simplesmente uma contra,-
riedade por simples negação, ou pouco mais· 
o qu_e me auctoriza a declarai-os incolumes. 

Effoctivamente. apenas o quarto dos cita--
dos argumentos soffreu uma ligeira contos-· 
tação, feita mais no tom de quem sentenceia 
do que no de quem discute. Para demonstrar 
o désacei'to da these de Pisanelli, que affirma 
sCl'em os bens considerados pelo direito ci-
vil, e~u sru valor de uso, e, pelo commer- . 
cial, em seu valor de troca, limita-;se a dizer 
o douto jurista brazileiro : « Nada imped@ 
quê um ci,dadão qualquer revenda o que 
·comprou., nem que um commerciante use do 
que co1üprou para revender.» (Revista de J~!
risprudencia, muio, pags. 14 e 15). 

Quando se diz que os bens são considera-
dos ena seu valor de uso, tem-se em vistrt 
s·ignificar que elles se &cham em relação 
immedütta com as necessidades passoaes do 
prop1•ietario, que elles toem por funcção sa-
tisfazer essas necessidades. 

Quando se assevera gul? os bens são consi-
derados em seu valor de troca, tem-se em 
vista significar que elles se accumulam nas 
mãos do proprietario para dar-lhes maior 
puder de acquisição e, mais, que . essa ac-
cumulação é instavel, sendo, a todo mo-
mento, çts ut i.lidades substituídas por outras, 
destinadas todas ellas a satisfazer as neces-
sida:des sentidas por outros que não aquelle 
que as põe em movimento. Assim, ' é claro 
qne, si eu c6mpro para revender, realizo 
u1na operação commercial; si habitualmente 
realizo operações dessa natureza, exeTço a 
profissão ele cominerciante; mas, sendo c~m
merciante, pi·atico actos de naturoz::t ctvll 
todas as vezes que applicar uo meu uso pes-
soal os objec&os que aclqóii'ir. 

Nunca se affirmou que à não coni.merci-
uB.te estivesse inhibido de exercHur actos de 
Gommorcio, nem que fossem mercantis todos 
os actos j Llridicos de um commerciante. 
A commerci&Iidade é attributo do acto em 
sua funcção social, e não predicado que lho 
seju adjectivi1do simplesmente pelu profissão 
do agente . 

(I) O facto de na Suiss:.1 se estar tratando 
de preparar um codigo-civil, o não um codigo 
ge1·al elo direito p1·ivaclo tiru tod::t a força ao 
pretendido argumento . 
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Portanto, a objecção do Sr. Dr. Coelho Ro-
drogues não o:trende o principio contra o 
qua,l se insurge. 

« D3pois, accrescentn. -S. S., todos os actos 
bilaleraes sc""ío commtttativos e resolvem-se em 
troca, nem ha motivo para suppor nem meio 
para ve1·ificar a priod que as partes quando 
trocam seus bens só conside:·am seu' valor de 
uso, si não são commerciantes >> . E' o mesmo 
pensamento apresentado · agora sob fórma 
difl'erente e apoiado em uma asserção abso-
lutamente inaccei tavel. 

Não é verdade que todos os actos bilate·raes 
sejam commutativos. Commutativo: , S . S. 
sabe-o perfeitamente, são os contractos em 
que as prestações das partes se equivalem 
exacta ou approximadamente. Ao lado des-
tes existem outros contractos em que ba 
prestações reciprocas, mas aos quacs de todo 
não convem o epitheto de commuta,tivos :-
são os contmctos aleatorios. 

Partindo dessa premissa falsa, obteve na-
turalmente o meu illustrado cens"r uma 
comclusão igualmente falsa : «o direito com-
mercial só pôde ser explicado por um privi-
legio que não tem mais raz:'io de ser e não 
chegará mais ao fim deste seculo ». 

O que explica a necessidade do direito com-
mercial não é um privilegio que não exi.ste, 
é a especialisação de urna funcção social que 
pôde ser apreciada por quem quer que a 
queira ver. Essa funcção é o commol'cio, isto 
é, o conjuncto das operações destinadas a pôr 
as riquezas em circulação, levando cada uti-
lidade ao logar preciso em que uma necessi-
dade a reclama. 

Si para justificarmos a existencia, a au-· 
tonomia do direito commercial, tivessemos 
de suppôr um privilegio, outros tantos pre-· 
vilegio~ teríamos de -imaginar para funda 
menta dos diversos ramos üo direito. Pa ·a 
estes, porém, corno para o direito commer-
cial, outra é a base, outra a razão por que 
existem. O que solicita um aggregado á parte 
de normas é sempre a feição especial com 
que se apresentam as relações. Emquauto 
existir a sociedade . humana com a organiza-
ção que actualmente lhe conhecemo·s, ha de 
ser necessa1·ia á funcção especial da media-
ção entre a proclucçâo e o consuiQo, e essa, 
funcçâo determinando uma particular moda-
lidade ele relações, será ·forçoso cons.er·v-ar 
no direito um complexo ele normas que as 
reflictam. 

Não pretendo, entretanto, que soja intei-
ramente infundada a agitação que em torno 
desto a,ssumpto SQ tem produzido, principal-
mente na Italia. Alguma causa existe, umu. 
transformação conceitual se annuncia, mas 
as idéas ai o da não adquiriram a precisa ni-
tidez, amda não pudomm tomar a sua fôrma 
defini ti v a. 

• A producção em todos os domínios é traba-
lhosa, quer se trate de um artefacto da 
indnstria, quer de uma idéa ou de um in-
stituto, quer de uma creação da natureza. 
No momento em que se inicia a elaboração 
do novo producto, ha sempre · um dispendio 
de energias que abalam o meio productor, 
mas cuja . orientação nem sempre se póde 
prever com exacção. Na maioria elos casos, 
eu tretanto, a experiencia nos autorisa a 
atrkmar com antecipação qual o re.mltado 
dos factores em concurso. Na hypothese qne 
nos occupa, supponho que a lição da experi-
encia é sufficientemente lucida, e penso que 
não me desvio della no que passo a af-
·firmar. 

Quando nma cellula atGinge a plenitude 
do seu desenvolvimento, começa a soifrer 
uma acção modificadora que lhe vae, pouco 
a. pouco, preparando a ruptura por meio da 
qua,l ha de dar nascimento a uma cellula 
nova. Phrnomeno s ~melhante observa-se na 
evolução das idéas e das c0nstrucções so-
ciaes. 

Primitivamente formavam um todo unico 
as diversas normas regnladoras da condiJcta 
humana : a religião, a moral, o direito, a 
hygiene, etc. Com o progressivo desenvolvi-
mento da cultura social, se foram desaggre-
gando desse complexo geral de normas pre·· 
ceitos especiaes que se foram agrupando á 
parte e formando disr.iplioas · d.ilferentes e 
autgnomas, destinadas cada uma a regular 
um't certa fôrma da activi<lade humar:Ja. 

Desprenclido da massa homogenea co'l:n-
mmp das normas sociaes, constituiu o di-
reito, a principio, um todo uniforme onde 
se Jlão accentua,vam ainda as linhas das 
distjncções hoje conhecidas. Logo, porém, o 
direito publico destacou-se do priv-ado, e 
continuando o desdobramento evolutivo, as 
normas de ordem privaúa se foram especia-
Usando consoante ús novas necessidacles e 
dando lagar ao apparecimento do direito 
cornmercial, do internacional privado, do 
processo civil e commercial, sem que desap-
pa~·ecessc o nucleo cen \i·al constituído pelos 
prec:eitos do dil'eito privado commum ou ci-
vil. Hojr vae se fazendo sentir a necessi-
dad\3 de se creu.rem novos quadros pa:ra nel-
les se aecommodarem melh0r os l{lstitutos 
que o progl'esso s '~ eial foi suscitando. Os di-
reit,os intellectuaes, por exem)ill0, já se sen- · 
tem, apertados mts angusturas !los ani-igos 
moldes, e dentro em pouco se hão de des-
prejJder do nucleo central, para mais fran-
carrtente se declenvolverem em terreno pro-
priq. Depois será a vez de outros, e assim 
suceessivamente até que a evolução se tenha 
completado. 

NP,o são, portanto, as fôrmas actuaes que 
se pão de extinguir-, penso eu; são fôrmas 
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novas que hão de apparecer ao lado das que 
já existem. · 

Naturalmente as fôrmas actuaes se hão de 
modificar com o appaeec'imento das fôrmas 
novas. Modificação, porém, não significa 
suppressão. A8Sim, .acredito que o direito 
civil, em seus traços geraes, se ha de man-
ter indefinidamente, regulando as relações 
de familia, a proprieda,de, as obrigações e a 
successão hereditaria, vicejando ao seu lado 
o direito commercial, do qual se ha de des-
aggregar o industrial ou para constitú'ir, por 
si só, um organismo independente, ou .para 
a!liar-se, duradoura ou transitoriamente, ás 
outras fórmas dos. chamados direitos intel-
lectuaes. 

O legislador, porém, não tem o direito de 
precipitar a marcha da evolução. E' seu de-
ver esperar que as creações sociaes tomem 
corpo, que a~ fórmas dessas creações se ac-
centuem para abrir-lhes espaço nas constru-

. cções legislativas. E, no momento presente, 
ainda não se faz necessario crear mn novo 
Codigo. para; esses direitos intellectuaes. 

Esta é a minha opinião, que julgo confor-
me á realidade dos factos e ao ensinamento 
da sciencia. - Clovis Bevilaqua. 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 1901. 

VJI 
O artigo hoje publicado pelo Sr. Dr. Coe-

lho Rodrigues, na Revista de Jurisprudencia, 
é consagrado ao titulo p1·eliminar do pro-
jecto revisto. S. "S. não acha digna d,e ap-
plausos essa inscripção, que j'Ulga imitada, 
do Codigo Civil Francez e dos que o ·toma-
ram ponnodelo, esquecendo de notar que 
o Codigo Civil_ Chileno, o Argentino e o do 

. Montenegro, onde a influGJpcia franceza é 
pouco sensível, se abre tambem p.or titulas 
preliminares, e que os projectos do Codigo 
Civil Brazileiro, o de Teixeira de Freitas, 
o de Felicio dos Santos e o de Nabuco, 
nenhum dos quacs se constituiu interprete 
da jurisprudencia t:ranceza, nenhum dos 
quaes tomou por paradigma o Codigo Napo-
leão, consagram todos, accordemente, um 
titulo prelimina1· á exposição de materias 
que, no entender de seus illustres autores, 
não deviam fazer parte integrante do Co-
digo Clv~l. 

Não lhe parece mais feliz a inscripção ada-
ptada pelo projecto que S. S., com muita 
propriedade denomina Clovis-Epitacio: lei de 
introducção ao Codigo Civil B1·azilei?·o. En-
tende o douto jurista que essa designação 
só se póde justificar dadas as condições es-
peciaes do legislador allemão, que tinha de 
providenciar sobre a applicação do Codigo 
Civil em referencia ás leis estrangeiras, ás 
outras leis federae.s e ás leis dos Estados con-

federados. · Nós temos necessidade de a t-
tender ás duas ultimas categorias de leis, 
porque o Codigo Civil projectado se suppõe 
concebido em harmonia com todas as leis 
brazileiras existentes, quer federaos, quer 
estadoaes, revogando aquellas que ·com elle 
forem incompatíveis, desde que não sejam 
de ordem constitucionaJ, e olferecendo base 
para ·os regulamentos e leis especiaes que se 
fizeeem necesdarios. Mas temos forçosamen· 
te de prevenir os conflictos entre a lei civil 
brazileira. e as esteangeiras, e ha utilidade 
-pratica em . se firmarem certos princípios 
sobre_a públicÇtção, a interpretação e a ap-
plicação da lei em geral. Si na Allemanh<~ 
esse assumpto é introductorio · do Oodigo 
Civil, não percebo porque o não seja no B-razil. 
Tan.to a prova de que não é a situação es.-
pecia1 do Imperio Allemão que justifica a 
escolha do titulo da lei que serve de prefacio 
ao Codigo Civil, é que os seis primeiros ar-
tigos do C0digo_Civil de_Zurich, que S . . s. co· 
nllece bem, edtao remndos sob a rubrica -
Einleitu1tg (introducção). 

Afinal esta questão é de somenos valia, 
porquanto alguns traductores francezes se 
referem á citada lei allemã, designando-a 
pelo nome de titulo prelíminar . (l) 

Passando do eortex ao amago do as.mm-
pto, o Sr. Dr. Coelho Rodrigues lmnenti1 que 
tenhamos, eu e a commissão revisora, Stlp-
primidó o aet. 18 de seu pr <>jecto, que con-
sagrava o principio pouco liberal da reci-
procidade ; condemna a tute1a dos estran-
geir0s, segundo a expressão que lhe d<í o 
projecto actual ; e descobre contradicções 
entre os arts. 27, 28, 30 e 31 da lei de intro-
ducção do meu projecto. 

Esses seus reparos esti1o ind·ica,ndo que, 
apezar de se parecerem como .dous irmãos; os 
nossos projectos, mesmo nesta parte preli-
minar, dilferem em pontos fundaroentaes. 
Ha irmãos asl.'im. 

Quem quizer fazer mn confronto entre os 
dous projectos nesta parte, notarà, desde 
logo: 1", que a lei preliminm· do projccto 
Coelho Rodrigues contém 39 at•tigos, e a lei 
de introducção do meu, encerra 42; 2°, que 
adoptei sem alGeração, a não ser uma ou 
outra modificação de Hng·uagem, 19 artigos 
do p~·ojecto Coelho Rodrigues (os de ns. l, 6, 
9, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 26, 30, 32, 37 e ::38); 
alterei ligeiramente tres, (os arts. 13, 27 e 
29 do citado projecto); substitui 7 (os artigvs , 
1~ , 19, 21, 24, 25, 33 e 34 do mesmo p1·oje" 
cto); eliminei 10 (o& art; 7, 8, 12,' 23, · parte 
do 27, 28, 31, 35, 36 e 39) e accrescentei 13. 
Estas indicações esclarecem melhor do que 

(1) Trigand·Cenest, traduzindo Heidel, in 
CZHnet, p. 1898, p. 871. 
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quaesquer aillrmações, mas seja-me licito esse criterio, pela ponderação de que o nosso· 
additar que as semelhanças maiores sobre os direito constitucional não commina a perda 
dous projectos, nesta parte preliminar, se da nacionalidade á mulher brazileira que se 
encontram nas disposições de direito publi- casa com estrangeiro, nem confere o iitulo 
co, o as maiores differenças, nas de direito dt> brazileira á_ que se matrimonia com bra-
intcrnacional privado. 2'iileiro . Forçoso será buscar outro criterio. 

Quer isb dizet· que não professamos, em Em regra, o regimen que governa os inter-
tão importante materia, os mesmos princi- esses economicos dos esposos resulta de uma 
pios, que não pedimos ensinamentos aos declaraç_ão bilateral da vontade accorde de 
mesmos mestres, ainda que nos informe o ambos, quer tenham firmado um contracto, 
provectojnrista t er-se inspirado em Savigny quer a~ceitem o regimen prestipposto pela 
c Asser, pJis e>t es dous altos e poderosos es- lei. Pertencem, pois, os preceitos rogulado-
pil'ito:; não consegLtiram insuffiar em quem- res da materia á categoria das leis supploti-
aflirma t ol-os tomado por guia o elevado vas, que sómento intervem para supprir as 
cri& crio scientifico o o nobre impulso liberal deíiciencias das estipulaçõl9s dos interessados 
que sempre os illuminavmn na solução das aos quaes o direito reconhece a <tu-tonc>mia 
graves que:>tões dos con:flictos internacionaes precisa para estabelecerem, dentro cl.e certos 
das Jois . limites, a regulamentação das proprias con-

Esta divergencia em que nos achamos, no veniencias. 
t ocante ao direito internac ional privado, I~stabelecidos estes prjncipios, · a orienta-
explica bom porque· lhe pareceram contra- ção do jurista se. acha firmada. Si os eonju-. 
dictorios os artigos citados do men projecto . . ges deixaram de determinar expressamente 

Leiamos os dous primeiros dispositivos a que regimen submettiam os seus bens na 
apresentado como coutradictorios entre si é consta.ncia do casamento, é mister ·recorrer-
inconciliaveis com os princípios do direito mos à sua vontade presumida, é miste1• ex· 
internacional privado: · trahir do concurso das- circumstancías a in-

« Art . 27. O regimen dos bens entre con- tenção que se não objectivou em fórma 
jLlgos de nacionalidade differcnte determi- escripta. 
nar-so-ha, na amencia de pactos ante- No direito interno, o problema está. prú-
nupciae. , pela lei do logar em quo os esposos viam ente resolvido. No direito internacio-
fixarem o seu primeiro domicilio c:Jnjugal. nal, é necessario que tambem se estabeleçam 

Art. 28. Si o casamento fôr celebrado re()'ras para que não vacillem, á mercê 
per,tnte o repr~sentante consular · ou diplo- da~ opiniões individuaes, interesses respeí-
matico do paiz de origem do marido, se1·<t a ta'ieis e que instantemente reclamam a 
lei nacional deste, n-a ausencia de manifesta- p1•otecção do direito . 
ção om contrario , a deterrninadora do ro- A. op1nião dominante é que, verificada a 
gimen matrimonial dos bens. hypothese, em direito internacional privado, 

Pr.wagrapl.to unico. A lei nacional tam- se ldeve·presumir terem os conjug·es de na-
bom será 1•eguladora do regimen matrimo- cionalidade differente adoptado a lei do pri-
nial, quando o> conjugas estrangeiros tive- m(\iro domicilio conjugal. . 
rem a mesma· nacionalidade. E' a opinião de Demoulin, de Asser e 

O S t'. Dr. Coellto Rodrigues não se dá ao Ri Yier, Etements de droit int. prive § 45 ; d:e 
tt-almlho do a. pontal' a coo&radicção que diz Ba_r.hr, in Cl·unet, 1895, pag. 29 ; de Chausse, 
tel' vi lnm brado entre os dons artigos tran- nofavel professor cb Faculdade de Direito 
scriptos. Quer me parecer que a emproza de Montpellier, in Clunet. 1897, pag. 27 
to1•ia insuporavois clifficuldades, si S. S., não e ,seguinte ; do Tribunal Superior de Car-
so limitando a uma pura asserção infundada, lsruhe , decisão transcripta no citado Ctunet, 
intentasse demonstrar o que aCiirrnou. 1895. pag. 144; do Tribunal de Guelma, 

EITcctivamento o quo rosalta da leitura l. c., 1898, pag. 935; do Tribunal de Ap-
da_s _ducos disp~sições cittLda~ Q que o ProJecto pef!O.Qão da Argoli~, l. c., 1899, pag. 385; 
cnt10ado a.ccetton, em rela.çao ao rog1men elo Tribunal do Just1ça de Paz de Nice, l. c. , 
dos bons C' ni;ro conjugas, perante o direito in- 18~9, 11ag. 571 ; elo Tl'ibunal Civil do Seoa; 
tel'Oacional privado, a seguinte doutrina : l, c., 1900, pag. 350; do Tribunal Civil de 

' Si os conjugas fot•cm da mesma Mcionalidad~ Chartt·os, l. c., l9Ql, pag. 354, 
comp ~irú. á. ioi nacional commum regubr as rarcce que já ostá creando cabellos bran-
rela<;õos econolllicas elos mesmos (al't, 28, co:, esta doutrina, que meu orudito coutra-
parageapho unico), em virtude do principio dietor suppõe novidade, e que está com ares 
de CJIIO o es i;<1rlo o :\ capaciclarle (JlOrt;wto as do opinião commum o que lhe parece uma 
l'elaçõ.es ori tJnd.as <lo .11.i t·oi t.o da Jitmill<L) BO oxt.mvagancia. 
a~ h_am sob o im11?l'io da .lei nacjonal 1lo i_n- . Seria. _um verdadeiro dosproposito reprodu-· 
t.itv1du.o. Mas, 1>1 os con.Jugos sao <lo nacJo- ,zu· a,qm qn;tnto se ha eSCl'ipto a respeito em 
ualtdado rfilrm·ento, f ;í, nU:o 110:~ pódo :;ot·vfr lívl'fJ~ nacio uacs o oste:mgeiros~mas acreúito 
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que não abusarei da pacie11cia dos leitores, tribunaes e explica Windscheid no paragra-
tl'anscrevendo uns conceitos de Chause, na pho acima cit:ldo, nota I l. 
revista acima indicada. «Si le domicile sem- De boa fé, ninguem que conheça a mate· 
ble n'avoir ici qu'qn rôle secondaire, les cir- ria enxergará contradicção no que ahi fica 
con,stançes pourront lul attribuer une in-' ex:posto. E ·os que não a conhecerem poderão 
flue~ce déçisive, et nou.s considérerion.>. par verifi0ar que não se acham diante de uma, 
exemple comme soumis à la communauté Bovidade, si quiz:erem follíear o repositorio 
legale française les étra,n,gers admis á domi- de Olunet nos pontos que acabo de citar e em 
cile qui se seraient mariés en Franca. » innumeros outl'o~. 

Peço ainda p3rmis&ão para tra.nscrever 0 Quanto ao Sr. Dr. Coelho Rodrigues, devo 
resumo da citada decisão do Tribunal Supe- suppgr que está, de má fé, pois dizendo quo 
rior de carlsruhe :. 1, « Deve-se comprahen- estudou o direito internaciol'lal om Savigny 
der entre as leis reguladoras do estado e da e Asser, pasma diante de uma opinião pa-
dapacidade as qmidizem respeito ao regimen trocinada polos doas insig'nes jurisconsulto.> 

. coJ bens da f'amilia e ao direito de suooessão; (3), opinião que a Westlare parece inataca-
2 ..• 3o, en;t direito prussiavo, applioa-se ao vel, e que é a dominante na F1•ança e om 
regimen dos ];>ens entre eónjuges ct lei dQ pri- mnitos outroa paizes • 
meiro domieilio conjuga~. Ex<travaganto me pu.rece, não a doutl'ina 

suffragada por mestres de tão profundo sabor 
Finalmente, a ultima das decisõãs acima e por tribunaos campostos dà profis,Sionaes 

citadas declara : ... 2. <~L~ reg-ime ma teimo- distinctos por suas luzes e competencia, mas 
nial eles Fr-ança.is que se m11-rient à l'étean- p(oln;;_a;r-s.~ que (la,pois d~ P.l'om.ulgado o Codigo 
ger ~ans fairo dresser de eontrat de mariage Ciy~l , a determinação d9 dcnuicilio s.erá re-
ot leregime de droit com'!l-un du domicile gulaél,a :pelg d_eerí).to ·n. 848, de. 1890, é que 
matrimonial des epoux.» Esta sentença é de na nec~sid{\(1_~ de ill{I.J;'Qar a 1ei qm pmzo 
mario do anno I_>aSswdo. depQ:iS dQ qq~l ~e deva P1'0S~IDÍl' CO.USJ;l,n;trnado 

Não necessito de m.ais transc.l'ipções, nem., o n;ta._trimo-ª~o.. 
quero ·appollar para. ~ ' optni~o. d,e Say\gny, · A_U~ est.a antimr.Mha persjsteucia. qo fal-
Systema, § 379, qe WI!!él.S.chmd, Par;d., §. 35, saiil ict~~s irr(i;r\}du~idas poJQ diroito caua.nico 
de Stobbe; Deut. Privatrecht I\ § 34, e de e, segundo. creio, t.í\mb.em vestígio do Mo.r-
outros partidario.s da lei clorp.icilia:r, porque ge1~gabe., pr~sente d0. dia. segui.ute, f'óra co;n-
outra é a orienta;ç,ão do Proj'ecto. Po1' ess;~, dt:u;p.nac1a pelos civiUst.as pat.rt.iO$, como se 
mesma razão deixo dB refe.ri:J;'-me á juris.pru- póc]e ver em Co.etho tia R.ocha, Inst. § 242; 
dencia ingle~a o norte--americaaa. ®Cl s~ do,p<lPa nos codigos- modernos, como 

Sei que a escola italiana manda app{icar d_ãQ~}:eXnpto o ú•ancez, av~. 1401, e o por-· 
na hypothose a lei nacional do ma ri dó; mas tt\guez, art. 1103; é repudiatia pelos pro.prios 
essa, doutrina, além. de injusta, só poderá ser c(\nonist~s. segundo faz notar LAFAYEJTTE, 
applieada nos paizE)s que co.nsiderarem oca- Di1·. da fam. § 58, nota 1 ; e, afinal, s.ó se. 
samonto um modo de adquirir ou perder na- referindQ á communhão_ de bens, nã.:> tem 
cionaUdado, entre os qua~s não cl;{ilvemos ser appUoação a ou'fi:ro:';i regimens. E' claro quo, 
contados. ·· muitas ve2les, o juiz bra.z.ile'iro terá ele re-

Somos, todavia, d.i,s.peo,sados <te prq.curar _conhe.oer que o regim'}.n de bons. prosmnido 
essa íotenção presumida dos conjages,, si ella é o.utro. Sttppou_n.a,se que os conjuges du 
con_star de uma circumstanci<\ ou de um naciQaalid<.~.de dilferente se oasam fixando o 
facto que melhor a traduza. Está nessas cJn- .seu domicilio conjugal om No.va-York, e, 
dições o facto de SO!' celebra.,do o casa,IP,.ento pas.s.a.dos a.nnos, veem residiJ? UQBrazil, onde, 
pei·ante o rep1•esentante co.nsJJ,làr ou diplo- . pOJ' mo1·te d.e um deUes., ou, por outra razã,o, 
rna~ico do ma:riclo, pois est.<J; {llle clara.m.ente é. o j~lili chamado. a verificar qual o regimf;)n . 
indicando ql)e á lot nac~onal eles-to p:~;eten- ado.ptado. Evidentemento decidirá qu@ o dn. 
deram submetter-se os conjuges. lsto diz o separação complot<:t, si nenhuma commnção 
Projecto no art. 28 pr. em co11trario existir e si não foi r {}alis;ado o 

O systema adoptaáo 6, como se vê, siwplis- casamento perante o reprasontante consular 
simo. A lei reguladol;'a das re~í).ções econo- ou dip-lomatico do paü; de que o marido é 
micas dos conjuges de nacionalidade iden- subdito.. Nes.b e em olrtra..'3 muitas hypo-
tica é a nacional commum a ambos. Não theses semelhantes, a que viria. a impudica 
havendo communhão de nacionalidade, regu- exigancia da ord. 4,46 § 1, mosmo so.b a 
lará a lei nacional do marido, si indicarem. fórma attenuada que lhe deu o decreto H!!, 
os conjuges quo a aeceitam casando perante de 24 de jancir·o do 1800, al't. 57, admittin-
o respectivo agente consular ou diplomatico. do.-s.e quo, por um desvio_ üa sã. doutr"!.na, ~a.l 
Si assim não fizerem, entende-se quo profe·· princj})io se esgueirasse por entre as drs-
li'qm a. lei do ~om_icilio commum, o .q?-al só posições do c.Jlligo bra-zi!oiw! Não so per. 
podo ser o pr1me1ro, como toem: dec1drdo os ?ebex 
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VIII 

Tão inane se mostrou a accusação de con·· 
tl-adictorios, levantada em refer eocia aos 
arts . 27 e 28 da lei do iotroducr,:ão do meu 
proj Jcto ou do ~ itulo peolimlnar do proJecLo 
revisto, que nao devemo3 esperar JU'tiS so· 
lidos fundamentos na argt.üção que inc t.dca o 
m es mo vicio dos art:>. 30 e 31. Corno em re-
lar,:ão aos primeiros, nada .se a llegou .com 
v lsos de JWOV<L Mai;:; cl.o que rss > : de po~s . d J 
ter irrogado a cen.mra, ~squece-se . o cr~trco 
de a ter feHo e vae segmodo o seu camwho 
despreoccupadamente. 

E' nã.o obstao te, conveniente desfazer essa 
acCL{sação, embm'a não docnmontada, pois 
quenol-a apresentam escorada na autoridade 
res11eitavel do Ulustre Dr. Duarte 4-zovJdo. 
E esta só iuvocaçã.o deve ser accerta CJmo 
um a1·gumento. 

Eis os artigos aecusados de coot~ctdicto
rios: Art. 30 . «Embora a t'ttela do Incapaz 
seja regulada por sua lei nacional, ~s auto .. 
ridados brar.ileiras teern competenc1a para 
tomar, provisor·iame~te, as medidas neces-
sarias pa,ra a protec :<to da pessoa e })al'a .a 
conser:v<wlío dos bens do incapa,z estranget·· 
ro até que o Estado a que elle pertence 
pr~veja como for de dh•oito. » Art. 31. «.\ 
tutela Ll.o incapaz estrangeiro será regulada 
pelaloi brazilcin1: 1. 0 Si, por qL~alquer· m_o-
tivo, o Estado a que pertence o .mcapaz nao 
provi'denci<.n· para que lb.e so:Ja dado um 
tutor não obstante se ach<H' informado dessa 
ncccs~id.acle; 2. o .Si o tu toe nomea.do por 
qucra tiver direito de fazel .. o, residil' no 

·Bl'é\Zi.l.» 
V ê .. se bom o pron nnciamcnto do pl'ojo?to: 

a tutela, instituto do üireito d<t fam1l1a, 
regula-se 11ela lei nacional do i.nca.paz, mas 
isso não impele que, provisoriamente, .as 
autoridade brazileira.s tomem p t·ovldenclas 
acautelitdoras dos bcn · e da po ·soa do tu-
telando, provhl.oncias que podol'i(o ir a. té o 
provimento e11'octivo da. htela, ~i o Estacl.o a 
que pel'tenc .:r o incapaz so dcscumr de 
Cltmpr·i.l' a obri~Saç'to üe velar p lo ~:.lm est ar 
da.quelllls subrhtos seus CJUO o dcstwo V<trlO 
anemessar a paizes estra.nlltrs. 

J ra nossa expa.nsão protect ra, rovelttda 
pelo direi~o nacional em peepa1:o, CJ'L~ebt'a 
do pl'incipio que submette _o ll1Ch Vlduo, 
onde quel' que se ache, á acgao prot~ctora 
do sua lei pes;oal ~ Não, p rqu a le1 local 
sómonte appaeece o.trerecenclo a sua egide 
tutebr quando ao ~nfeJiz fa~lece a pr?-
tecçílo que a orgamsaçao socml lho dovm 
pl'omettet· em pr~imeiro logat·, sómen.l;e se 
ap1·escn ta SllpplettV<lmcn to, n:1 t\ n~oncta do 
pr·ovidoncias tomadas por ÇLIIOLU t!ll liê1 re-
strie&u. obrigação de fazel·O. 

Falha e imprestavol se1·ia a doutrina. que, 
em uma cmm·gencia dessas, confessasse a. 
sua impotencia, aí:firmaodo a üupossibili-
dade de depara e um recurso. Porvent ura 
os individuós que habitam um paiz, seja,m 
nacionaes ou estrangeiros, não toem o di-
reito de esperai' que lhes sejam asseguradas 
as suas condicões existenciaes, assim como 
lhes co·né a Ôb .'igação de re.speitat· a ordem 
,illl'idica sob cujos a uspícios desenvolvem a.s 
suas faculdades ? 
· Estas c.msid:eraçõos se impõem por ta.l 
fó ema, que custa cr·e1· que ha.ja quem as des-
conl!Bça. 

Si inve:;tigarrnos como a dou tr~na ·dos in- . 
ternacionalistas tom resolvido a drfficuldade, 
encont:·a .·omos, em. primeiro logal' , o dil'eito 
inglez e norte-americano, que submet'Gem a 
tLttela ao lmpet·io da lei do logar• em q.ue 
o:; bens se acham situados ou onde o puprlo 
está domicHiado. (I) Comprel1ende-se a pl'e-
feeencia que os jui"istas .a nglo-amerwanos 
dão à lei do domicilio. São !leis ao systema 
que perfilhar·am. Mas é, sem duvida, atten-
der mal á natureza da tutela e aos fins a. 
qu3 ella vis:t pree nceher, adstrlngil-a á l~x 
rei sitce, destinada exclusivamente á regenera 
dos bens. (2) Em segundo loga1·, solic.ita:rá a 
uos3a attenção o parecer dos espeCialistas. 
reunidos em Haya, com o qual se conformam 
Grasso e toda a. e;:;cola italiana, Lehr, Bags1c, 
o gab~do elabo:·adoe do Codigo Civil do Mon-
tenegro, e o legislador allet~ão. (3) • 

As t·esoluções da Conferencia de Haya me-
recem se <· trasladadas, porque foram a. fonte 
imm 'cliata db projecto ne~ta payte. 

Depois de longo e pl'Ofundo deba~e, con-
cotdat·am os l'ept·esen tantes de dr versps 
paizes, reunidos na capital hollandeza, apre-
~en ta r aos .Govemos respectivos resoluções 
para servirem de base .a um ~ccm·do ~obre 
di ve :~os pontos de du·e1to wte:·nac10nal 
privado. 

As disposiçõo.3 concernentes á tutela esta-
belecpm : . . 

« Ar t. 1. o A tutela de um menor é regida. 
por sua loi nacional.» · . 

"' Art 3. o Toda via a tutela do rheuor que 
r·e ·ide no est1·angei.ro constitue-se perante a~ 
<tutoridacl.e.> competentes do logar, e sera 
regiclfL pelas respectivas leis, nos casos se-
o· nint~s : 
b a) Si po1· motivo de facto ou de direito, a. 

(l) Whartou, P1·i·Dat int. lave, §§ 259-270. 
- (2) Gra so, Di1·itto 1:nt. p1·ivate, § 90; Lehr, 
De la loi qui cloit nJgi1· la tutelle, in Ré-Due 
cte dnlit int. XVI p. 247 . 

(3) Cmligo do Montenog·,·o, art. 789 ; lei 
de inl,r. ao Codigo Civil Allemão, ~~1:t . 23 ~ 
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tutela niio pudor ser con~éituicht na confor-
midade dqs arts. -l e2 (4); , 

b) Si os ·que forem çhaínados a constituir 
a tutela; ' segundo os artig:qs . prec~dentes, 
não tiverem providenciado ; . 

c) Si a: péssoa autÓti~acla para esse fin'J. 
pela lei Ui:lJCional do meaor l,he tiver no-
meado um tutor quo resida . no mesmo paiz 
em que estiver o ·menor. 

Art. 8. 0 O Goverrio, iafQ:rmado ela pre-
sença, em seu territorio, cle .um estrangeiro 
menor, á tutela do qual impJrta . prover, 
dará, no mais breve prazo, conhécinrento 
disso ao Gov.er.no do paiz do menor.» (5). 

A lei de introducção ao CodigO: Civil Alle-
mãoestatue, a1·t. 23: «Uma-tutela ou cura-
tela pÓdo ser ordenada na Allemanha, para 
um estrangeiro, sempre que o Estado a que 
.elle pertencer não tiver tomado essa provi-
denGia, si, de accordo .com as leis desse Es-
tado, o e~;trangeiro . tiver . necessidade dess<t 
prc.JViclencüi ou tiver sido interdicto na Alle~ 
manb.a. · 

cultura, possam os individuas livremente 
mover-se como filhos da· mesma pat1•ia, 

Essa concepçãn do Direito Internacioaal 
Privarlq é _bem claro qve n;ão prejudica a 
vitalída:cle organica de cada povo, antes. a 
suppõe, como a organização política, das· 
nações não prejucl.ica, antes favor,ece, o des-
envolvimento - das faculdades ele cada. 
ltgmem. E' claro tambem q!le. _ l;eferinclo:se· 
ás relações de ordem civil, não pede o Di-
reito Internacional Privado ig~Jald\].de entre 
estrangeiros e nacionaes sob o ponto de vist~· : 
elos direitos · políticos. As duas espheras de 
acção jurídica ,.... a politica e a pri.vada - são 
perfeitamente distinctas. A pr:imeira é pri-
vativa elo cidadão, isto é, do me}Ub.ro da iJ.S • 
sociação politica ; a. ·segunda tem o ingresso. 
facultado a todo o homem. 

Si pens~sse assim, não :]nlgaria o I)r. C0e-
lho Rodrigues que era intempe.;;tiva a dispo-
sição do projecto destinada a Qxtinguir a 
cauçfuo judicatum soliiJi. «Este incidente do 
pr,ocesso, escreve meu illustra:[lo censor, não 
é materia propria. do Codi-go · CJ>vil e muito 
menos de direito inter!lacional.» 

Dispenso- me ele expôr mais dilatadas con-
, o tribunal allemão das tutelas pôde tomar 

Íne.dicLas pro.:visorias, · emquanto a tutela ou 
curatdla não tiver sido instit uída.» siderações sobre este curioso assumpo,- por-
. Fo.i essa a · ;rieÓtação seguida pelo I;'ro- que já tive opportunLlade ele me occupar 
jecto do Codigo Civil, cujo . autor h::~, via deJle :Qas minhas Lições de legislo.çcto compa-
aprendido, na contemplação dos principias r-ada, 2a ed. XXX. Direi sómente o·esseu-
superior0s. da Justiça, que p,aira acima dos cial para mostrar a seJl1-razão ela · <lrit:ica. 
oclios e das prevtjnções, a. ver em cada es- E'. a cauçã,o juclicatum solvi um incidente 
Ü'angéiro um membro qa . yast,a fainila lm- do processo ; mas esse inciclent~ determina 
mána., a que to(los peetence.mos. P;;tra ·os uma rcsLricçã0 á protecção jueidica .que o 
juristas, que se nu~riram das· nob1~cs idêas de Estado offerecc aos inclivicluos. Estabelecida 
Sav~gny c 1\-j:ancin,i, e são hoje çp~asnodos, o a neées'ssidade de presbr fiança ás cústas a 
.di:reito_intm·nacional privado, teem por mis- quem tiver de. propôr uma; acção, segue-se 
são:-estabelecer uma « communhão de di- que os ricos terão o direito de accümar, 
reitós entre nações que te1n , rela;çÇles ainda que sem razão, e os pobres - nã0 po-
mutuas »; attender ás "B.ecessida:de3 cleSS[t dcr'YI:o fa3el-o, ainda que a tenham. Não é 
sociedade internacional, que ' se ,compõe ele isto o que dispõe o .decreto de lO de jünh0 
ind(vidnos pertencentes a diversas nações e ele 1850, apezar de recuar diante do prin:-. 
repousa em relações que se tecem por cima cipio liberal, da resoiução provisqria de· 1832, 
das fronteiras d0s diversos povos ;-- firmar art. lO, que abolira pura e simplesmente a,' 
reg!;' as que se harmonisem com o augmen to fiança ás custas. 1 O citado déci'eto, retrace-
sempre crescente das 1:elações internagioriaes dendo no <laminho das f.1·anquias e das segu.: 
ele ordem. pr-ivada; e obter 'de cada systémà ,ranças jmidicas, offeregiêlas pelo Éstado sem 
de .organisaÇão jiwidiga as 'necessarias con- tibieza nem preoccupações estranhas · ao 
cessões, para que mais" f1·an~amente possam ideal da justiçoa, isentou da fiança ás custas 
se~ attendidos os interesses le(l"itimos dos os miseravris que justificassem. a sua pobreza; 
qtie vão fóra do seu pa'iz desenvolver a sua jL1dieialmente. Mas o Dr. Coelho Ro.clrigues 
iJ.Ctividade, para que, dentro desse vasto cil'- parece des.ejar uma appli<lação mais rigorosa 
culo (e -orgariisação .social, ~ons'titui!~o pela ·dá cauÇão ,.j,udicatum ·solvi, dd que' o· citado' 
conft•a ternisação dos' pó vos de 'ínais elevada decreto, pois se este não disti'nfgue entre 

4 O art. 2° dá . competencia ao · agente 
diplomatico para providenciar c0mo si fosse 
autoridade tutelar. · 
. 5 Veem a.S. resql11ções Üa'nscr,iptas 
~l~met, 1895~ p. 200., · 

Vol •. li 

Tiacionaes e estrangeiros, S. S. vê no all.u-
dido instituto uma arma a vibrar contra os 
alienígenas. . . 
· O Projecto acturul não fez mais do qí.w 

volver aro espiTito libera-l que pelos annos 
de 30 agitou tão poderosamente a · naci0na-
lidade brazileira, dando-lhe energia e ele· 
vação para empre4ender reformas q.ue cau-

, 37 
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Em conclusão, si na Italia o principio da 
franqueza e da isenção, nesta ma.teria, re-
sulta, como é opinião corrente, do art. 3° do 
seu Codigo Civil, que confere aos estran~ 
geiros o uso e gozo de todos os direitos pri-
vados reconhecidos aos nacionaes, , sómente 
para maior clareza foi consignado o artigo 
que o Dr. Coelho Rodrigues acha condem-
navel. Consigna elle apenas uma conse-
guencia forçosa do art. 3• do projecto revisto 
(ou do art. 2°, paragrappo unioo, do meu), 
que está concebido nestes termos: <<A lei não 
reconhece distjncção entre nacionaes e es-
trangeiros para a acquisição e gozo dos di-
reitos civis.» E este artigo é a repercussão, 
no Codigo Civil, do bello principio exarado 
em nossa Constituição Federal, art. 72, pr. 

IX 



CODIGO CIVIL , BRAZILEIRO 29i 

tanto este como aquellas são chamados -in-
differentemente moraes ou juridicos, per-
feitos ou imperfeitos, conforme são ou nã :> 
garantidos por uma acção correspon<l.ente a 
cada um.» Eis a sentença com qu(3 S. S. 
resGlve a pendencia. 

Della e das razões que a ju~tificam se de-
duz que não incorri em censura por ter em-
pregaclo a palavra deve1· no art. 1 o do pro-
jeclo de Cocl:igo Civil, mas por ter explicado 
em que sentido a empreguei, e porque no 
mesmo artigo usei das duas expressões que 
servem de thema a esta, ·discussã@. 

Diz o art. lo do meu p1·ojecto: «Este Cocl.igo 
reconhece e regula ; 

1. o Os direitos e deveres das pessoas natu-
raes, entre si, com0 membros cl.e uma :fa-
inilia. 

2. 0 Os direitos e obrigações das pessoas 
mturaes e jurídicas em relação aos bens.» (l) 

A tnt!;lnção desse artigo é apresentar em 
uma synthese, inscripta no portico do edi-
cio, a indicação das mate!t'hs que constituem 
o objecto elo Cocligo Civil. Tomou essa fôr·· 
mala geral por base a pessoa, pelas razões 
sognintes: la, o Codigo Civil é. um nomplexo 

_ t"le normas clesttnad.as a. dirig-ir a vontade o 
UmUar a liberdade, isto é, creadas em vista 
das pessoas ; 2", é um systema de forças so-
aiaes post@ em movimento pela a,ctivicl.a:J.e 

. das pessoas; 3a, a pessoa é um elemento 
constante em todas as relações de direito, o 
que importa dizer, nas diversas disposições 
dG Codigo Civil; 4a, os direitos são poderes 
de acção, as obrigações e os deveres, necessi-
dades moraes de acção, os primeiros garanti-
tidos e osc1ltimos impostos ás pessoas, e nesses 
t\'es termo3 resume-se tod.o o direito civil. 
Portanto, podemos legitimamente defin·ir o 
direito civil tomando por base a pessúla; po-
demos indicar, em synthesc, a materia de 
um Cocligo Civil, referindo-a directamente ús 
pessoas. 

Da leitura elo a~·tigo se deprehende sem es-
forço: que o Projecto reconhece duas catego-

(l) Confronte-se com o artigG corl'espon-
dente do Projecto Coelho Rodrigues: 

«Art. I. o Este Codigo reconhece e regula: 
§ l. o Os direitos e obrigações das pessoas 

naturaes, entre si, como membros cte uma 
mesma família • 

§ 2. 0 Os direitos e obrigações das pessoàs 
naturaes ou jurid.icas, entre si, ou entre 
umas e outras sobre os respectivos bens. 

§ 3. o Os direitos e obrigações que qualquer 
pessoa particular contra qualquer agente ou 
representante da União ou de algum dos 
. Estados ou Município, ou vice .. versa, sobre 
materia de propriedade ou de eredito .» 

rias geraes de pessoas,-as physicas ou na_.-
turaes e as juridicas ; que o campo de actl-
vidade ele arhlJas é diíferente; sendo o dos 
primeiros mais extenso, porque contém um 
departamento-o direito de f51-milia-que é 
privativo elas pessoas naturaes; que as ne-
oessidarles moraes de agir resultantes do di-
reito de familia puro se designam, n@ sys-
tema do Projecto, pelo vocabulo deveres, ao 
passo que se tra.!.uzem pela palavra obriga·· 
ções éssas mesmas necessidades moraes de 
agir quando se objectival!l1 em relações de' 
ordem economica. · 

Mas o Sr. Dr. Coelho Rodrigues contesta 
essa ultima proposição, allegancto que entre 
as duas palavras ·deve1· e obrigaçcio a synoni-
mia é completa. Relucto em acceitar, sem 
reparos a sua correcção, não sómente porque 
aprendi causa ditrerente, mas ·tambem -por-
que me soaria a extravagancia intitular o 
terceiro livro da parte especial do meu Pro ' 
jecto- Direito dos dever·e~, em V-OZ de Di?·eito 
elas obrigações. Com certeza, o Sr. Dr. Coelho 
Rodrigues, que adoptou para o primeiro li-
vro da parte especial do seu a inSCl'ipção 
demasiadamente simples - Das obrigações, 
não a substituiria, apezar da synonimia 
completa a que.allude, por esta ouka, igual-
mente simples, ·- Dos deve1·es. E si nã.o sub-
stitue, é porque não julga tão completa 
quanto diz a identidade dos dous vocabulos, 
sob o ponto de vista de sua significação. 

Mas, accrescenta S. S. «o emprego de 
duas expressões, no mesmo artigo, para si-
gnificar a mesma idéa, o menor mal que 
í'a,ria fôra a confusão dos intrepretes e a in-
certeza do pensamento da lel.» Acabo de 
mostrar que não empreguei duas ex:pressões 
para significar a mesma idéa, e sim muito 
intencionalmente recorri á variação idioma-
t ica afim-de melhor reflectir o matiz das 
idéas. A censura, portanto, não tem cabi-
'men.to, mas eu imagino que tenha, e apro-_ 
veito a occasião para dize.r o que penso de 
certas regras de rhetorica legislativa. 
. Esta minha justificação é tanto mais neces-
sari.a, quanto a infmcção dessas regras pa-
re!;!e que pôde produzir males inexprimiveis. 
Si o menor mal é o que nos aponta o 
Sr. Dr. Coelho Rodrigues, imagine-se qual 
será o maior, que S. S. càla. 

Simplicidade, clareza o concisão consti-
tuem os predicados essemciaes do estylo das 
leis. Montesquieu (2), Bentham (3), Rossi (4) 

(2)Esp?·it des lois, liv. 29,cap. 16. 
(3) Vue génerale d'un. cours ~omplet de le'-

gislati)(Jn, cap. 23 • 
( 4) )JJlérnents ele clroit penal, vol. I. 
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o Rou ~Hot (5) cs L?~o. neste pon to, rle porfrüto 
accoril o. Mas a gl'anll o conú;iLO póue t r·azor 
u, obscuridade, mui.i lu.ndo a idéa ou expri-
mi nrl o-<t fa lsamonte . J 'dvite d'êt1·e long cl .ie 
deviens o/J .9 cttr , pond ur-<t. Hoilo<t. u. Po r· otüro 
lftdo, a. pr-oli xidade cn tibia <1 fo1·ça de cxpres-
8iío, quo d OWJ 'l.rll' o imporat i v o legal. Do v c, 
pnrh<~ tii.o, o Jegisln.IIOl' combi na1· os ti 'flS elo-
11 1 nl,nfl intlici1Cios, p;wa obtOL' umn cxprcssf.to 
n'J)l'opl'lada ao nrn quo tcrn em vist a . 

Accrosce fJtlC a ~implicidade , a çlareza e a 
oo ncisrtO siLo pr dicados meramente formaes, 
qtHJ nM podem ser anteposbos á sub!:ltancia. 
A Pl'eoccupaçrLo pr pond ranle do legislador 
dovGI s t' o, ·tn1d UC' CfLo ela ldéa em sutt pleni -
tll(lO. E' Msirn que poderá t•o :üiz • ~r o que 
Lor·tnlnlêl' jnlgu, ~m· a aspüa.ção sup rema da 
:uto rl r otligiJ• as lol8, íR'to <1., .·egundo o seu 
11l'Opl'io uizor - « cneon-tral' !t identülêcde da 
:p td t~ V l ' t~ li o llOnsmiionLo, po · ' nos.'a ident i-
rbtl t~ No consubsttillCitt o l!cllo ele toda a arte, 
nmo onsiM liog- 1». 
E~sos pr oitos i. i ~' ou sompeo m mente , 

no ]Jrnpa t•tt l' o PJ'O,jocto, o si nil.o consegu:i 
tl't\n Nf'undil-os 11 n }Jnnsamanto all i oxpre so, 

11 fí fl J'oi pol' n g-lig nt;ia. 
l~ntr os modos pm ticos do o ns guir a. 

'impli itlado c n. clítt' ;m na 1 is, costumam 
l'O Ol'dtt t' illllt~ 1'ogr o. íbrmulttda tl st o modo 
:en1• R'nUmm .: - nl1o vo .~ sirt·a_,:s _n unca sú1üo 
rftt ?lltJ.~II'lft 1?o lnvra Jlto·a ll71H'nm r a mas111a. 
h liltt . 

'Poin qo a SSlt rrgl'tt tü lutl o r. Dr. 
Co lhn Rotl ,•ign $. 

Todos o l_} I'O oHos dn. rhetoric:t sfio ut i•\ 
< t\lqll ttlltn n lho!'! ni\,o mpr lu. un t cttl'I\C'& r 
elo inJh,xl!Ji lidu.d qu nilu t llll'l n m podum 
pl' t ntl tH' . Q_U(1 ]WOG ntlia li tti't\tn ttd o phi-
ln·nph ,jnl'i ' t :\ ingll"l'., om o onRolho trao-
t•J•ipto lWim a,ol'tl. tlu.t• n, mttxi.mn. la1 z:1 n.os 

dovul'i.tMto lo~ti ' ln tiro~. hn.nindo cl mnnto 
tl nnnfusno qt~o r pot'l l'tt> ot•igimw do fn to 
d ~N· n, llH .'HH\ idt'lrt sig-nUit>ada. pol' mni tle 
Ulll \' tl\'ltlm lo, 0 \l irlêt\' dill'Ot' nt l'S p lo lll S• 
mp \ Ot' t\ l.rnln. nm1t'ln, ptwthn , a' it'Pnm "tn.n-
it\\S n '\ 1 t\llt'Ml nt,dlli.tltt d n t ""n. conl'ttsfto, 

on t)uttndo {\ c nt'n;:ftn pos~hel n.bsolut t,· 
111 ntn lnnQímí\, emno no en.so rl sn t t' quo-
•ltlo si)tnit\u:\r {1. uw ·mt\ itl~f1 , no' rlou Pt\· 
l'l\.g r l\l) llol:l do t~\'t . l ~ d P1•qjeclu do odigo 
h U, l!Ot' nttUtHlO .J)l\JtW í'l\.S rl ill'tt'tlnt :<. , a i n-

t ultl\'0 qno t~ l'C1)ft'll. pol'rlü o~Oll Yt\lor . 1<or11.m 
dti>t'i:p tt lt:'~" inht\ l.lúl. ttu .Bonth:un " qtl Rlll)-
lMt.tw:~m qut n, l'h tor lon, tc!\ish\~h n, prdi_n, 
pl'ü>\Ql't~ \ Ql' Ct\11011' th n;pp llOl\~RO llll1 ' Xl -
\' l , 

l~m Ql d nbmb'ilo lnoondit'ioutü ~t 1'6-
tl'l't\ btJut tm.miRun.', rojo, n~~s ult inm.s uoru.po-
,•it:f' ' lcglslt~~ll ~..~, u 't\.L'• d ' nml. ti um 

termo p::te::t :t t ead.nccKo tla mesma irléa , 
C[na,ndo so quer esLabcleeor::t sua synonimia 
em face do dieeito positi vo. 

Ass im ú quo o Codigo Oi vil All emã.o, no 
LitlllO H da seccão Il da parte ger·al, Ol'a US:.J. 
da expressão - declaraçO:n da vontade (' Vill-
ensenldarimg), ora da expres:;ão - r1cf.o ju -
ríd ico (Re hi;sgeschae ft). Na theoria alguns 
escr i p~o res rl i.c~tin g n em o negotiwn jtm:s rl it 
declaracão de vontade, mas os redactores do 
CoU. igo Oi vil, usando indistin ctamento elas 
duas dicções, pretenderam declarai-as syno-
nimas em face da lei. (6) 

Quem dit•á que é viciosa a r edaecão da lei 
belga sobre o direito autoral (l ei do 22 de 
mal'~ O do 1886) pela simples r azão de dizer , 
no art. 2° : Co droit se p1·olonge penclant cin-
qttan te ans ap1·es te cleces elo l'auteut' ; no 
art . 5°, vario.ndo á phrasc, decr·eta1· : le 
droi& de l'au lour eo:;isle au profi t do tons los 
ayants dt•o it .lUS C~UE CI NQU AN TE ANS ap1·es la 
m01·t du survivant <les eoll<1borateur·s ; o nos 
arts. 4° o 11 , tratando ainda, da dm·acão do 
direito autoral, uNar , uma vez, da expressão 
- lc tm·m e ele cinq~mn t e ans, e , out ra vez, da 
ex)wessão - une d·U?·ee de · cinquant ans ?. 
0J'oi o q11 c ningnern. No emtanto houve quem 
louri ga~so ~de ['eito na reclaccão do P ?-ojecto, 
por qu em um artigo diz c~t t O?".tla da mulhe1· 
o mrto?·isaçtio do man:cl1J c em outro substitue 
sse dizot•cs por outorga ·ux m·iana o a~t tor'i

sclçii.o m arital . 
Os ek mp1o$ quo pedi ao Codi go a.llemão 
á. lei 1 b"ln·a d ispen ~am col'l'obor acões: mas, 

OmO O odi o·o ivil portugucz e tido por 
pli.l'aúgrna (.o boa roCJ.acoão jur idica, col lle-
l' i d )lrs uns exemplos o lu iola.ti vos . No 
a.rt . -f37 emprega a pttlavra proge1'1itm·, um 
pou o adia.nto no art . "70, pae ou 1111.Te . e 
mu.i.' <1lém no art. 28 1 os paas . No art. 11 77 
fh lla L\e esposos, no arts . l l O e l l ~ l fa lla 
d CO\i ii!JCS . No :\l' t . 11 95 diz antm·isaçiio ma-
rital l no a t•t . ll 9"' httvi<' 1li to aulorisaçt7o 
do m arido. No nrt. 759 exprime-se po1' este 
morlo: - o dcl'o dor pôde lú•rar-s , etc . ; 
ll'UÜ ' r din,nto, nrt. 76'", P1'0fere-sc outra lo· 
t· n~iio o t atuo : dev ocloe pódo desobrigar-
SI! , o a in In. no art. 800 :\Cha outro modo r: 
oxpt·ünü• 1.1. mo m:t. ld 6'1. com n pnln.vra :-
ficam pa:otwrad os totlos o d vedare" . Para 
de ign ~u· n.qu llo gn c cl br n. nm oulraet 
mprh~11. inrlistin ,tnm nto a pala.ua" -

enntr q!.Hm l s (t1L't , . 67'\ 7v, i .) actvan tcs 
( :.ltl'ts. (\j (,) o '" .) 

Hl'lt\'l ' Y qu os r rln. tor " tlo od:igG 
Civil Por n~ncz n'iio ' julgaJ.'<tm tolhidos na. 
,oolllu, tlo" \'Oet~llul s m qu · ~ tl'io rü•a a 

nns ' l\ llng;na., p ·h l'tu.ü.o de qu nlgn m intcl'-

(6) El\'Hl~IAN l!.'in{. I § GO, 
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pretou mal mmt regra do Bentlwm, dando-lhe 
um l'Í"'Ot" c um alc<toce que não pólio tet'. · 
Ta~bem eu, apoiado em <mtorlclades tão 

conspícuas, não me considerei, depois de usar 
de uma palavea em um artigo do P ·ro_jecto, 
impossibilitado ele lançar mã.o_ de qualquer 
outta ~1 ue mo fornecesae o lexlCo portuguez 
pétl'J. exprimi!' o mesmo pensamento. 

X 

A continuação do ultimo artigo do Sr. Dr. 
Coelho Rodl"iguos ainda apeeseota dnas faces 
pot·· onde deve ser encarado : a prevenção 
coni;r<t os esteangcit•Js que se não compad~cc 
com a isenç~io pi'opeia do jurista, c o concm~o 
da pessm~ jurídica em opposição ao quo hoJe 
doutrinam os mestres mais acatados. . 

S. S. acha desolador para o 13razil que o 
nosso Codígo Civil convide o ostrangeit·o a 
dcsenvol vet· comnosco as immqnsas riquezas 

· n.qui n.ccumnladas pela dadivosu mão da na·· 
tureza, assegurando-lhe a mais completa 
garantia, a expansão plena de sua activillade 
no ciecul o das relações de ordem privada. 
Já, em artigo anterior, fiz, a oste proposito, 
algumas ponde!'ações . Nà'J vejo nccel).:lidadc 
de itisistir nellas, pJequc o pare~ cl' de meu 
illustrado antagonistn. se mostra por tal 
modo absono das icléas que illuminam e di .. 
rigem o dieeito privado molerno, que toda 
discussão n.cstc teereno me pn.eece inutil, sem 
rewltado. 

A orientação do direito priva do em nossos 
din.:; foi bcllatnente indica'da p:Jr Ihcring nas 
eloctuentes p:tlavt•as que veem a proposita 
citae : « O direito de todos os povos ct1ltos 
modernos não fct:a ditferença, em relação à 
tutela jmidica, entre nacionaes e estr angei-
ros ; a nacionalide~de influe sómonte sobre n. 
determinação dos direitas politkos, de rest•J 
sem sighificaç:ão absolut<t; a lei este ode sun, 
mão peotectof'a igualmente sobre indigenas 
e alienígenas, como de uns e outros exige 
obediencia ; uns e outros são tf'atados elo 
me3ma modo tanto pelo juiz civil como pelo 
cr·iminal; as foemas de processo e os pl'in-
cipios jurídicos que o juiz applica a favor e 
contra elles são completamente os mesmos ; 
nosso direito moderno não reconhece mais. 
corno outr'oea os romanos, nem urn tribunal 
nem um diee'ito especütl do estrangeit·o. 
A igualdade perante a lei, tanto para nacio-
naes q-uanto pa1·a est!·a,ngeiros, e o traço fun-
damental de todo o dú·eito m ode1·no. » ( l) 

O preclaro junsconsulto, cujos elevados 
conceitos <tcabam de ser lidos, era um ron~a,-

(I) Hospitalidade no passado, trad. port. 
pag .. 17. 

nistn. sulJstituto o o emulo de Savigny, mas 
não peetendi<t n.pplicar -á. organisação ;.;oct<\1 
éontcmporane.a illéas que feneceram com <t 
civilisação romn.mL Seus fortes estudos de 
historia c de philosophia quebraram os mol-
des n.canhados em que o romanismo por ven-
tul'a Hw teria peendido o pcnsament?. . 

Referindo-se a esse principio de igualdade 
do naciono.l c do estrangeiro perante a l~i 
civil, que o Codigo It<tliano, art. 3°, h~tvra 
consignaQ.o, clizüt Pisanelli estar seguro de 
que em breve faria. elle o gyro do mundo. 

A propl1ecia do notavel jueidta e homem de 
Estado vac se realisando, de modo triumphal, 
apeza.r de algumas vqzes discrcl?.an.te.s que 
aincla. se ouvem, porque esse prtnClptO de 
igualdade perante a l~ civil repr~seota a 
ttlGima phase da. evoluçao d:ts relaçoes entro 
nacionaes c csLrangeiros. (2) 

AnteJ mesmo do Codig.J Civil Italiano, já o 
havià proclamado em termos preciso.s o 
CoditJ·o Civil Chileno, art. 67 : « La lét no 
reco~ecc diferencia entre el chileno i el es-
teanget·o cn cuento a la adquisicion i goce de 
los clerechos c i viles q uc reght os~ e con_dtgo.» 
No mesmo sentido dlspocm o Cochgo C1vtl do 
Zul'ich, ar-t. 7°, o Argen tino, art. 53, e o 
Uruguanano, n.rt. 22, etc . . · 

Além de acompaohae esta tendencia li-
bertt.l do direib pt·ivado hodierno, o ttrt. 3 
do 1-'ro_jecto revisto s;1tisfctz a sua aspiração 
da consciencia nacional, externad<t pelos 
nossos melhores jurisp3ritos, como sejam : 
Teixeira de Freitas, E sboço, art. 33 e nota ; 
Nabttco, Projecto, aet. 34 ; Ribas, Cu1·so II, 
p. 3~ .• Direito administrativo., Tit. 3, Cap_. ~; 
e pelo Supremo Tribunal Fecleml em dc?1sao 
publicada no Diurio Of!icial de ll de JUlho 
de 1893. . 

Finalmente, a disposição alludida está de 
pleno accordo com o art. 72 da Constituição 
Federal, e nãó se sente pl'ejuclicada com a ' 
r êstl'icção·do at•t. 1:3 da mesma Con.;tituição, 

Não tcnh;uuos medo dct liber·dade exercida 
dcntt·o dos limites da lei, não nos aer_1weemos 
de applicae os _pl'incipi~s _elevados da j~st~çà. 
Não será. clalu que vtrao os no3dos mtor:-
tunios . 

A tho:>ria da·; pe3so.:~;s jurídicas a que ainda 
adltere o Sr. De. Coelho Roclrigue:> está, penso 
cu .• tão distanc.jn.da. da doutein<t !Joje mais ge-
ralmente:' sef)' uida, qua-nto as sua<> apprehen· 
sões contra ~s e.; teangoiros se mosteam dos-

(2) Eis em que termos se manifesta. o Co-
difYO Civil Italiano art. 3• : « Lo stramel'o é 
a;r~esso a godere d~i dirltti civili attribuiti 
ai cittadini. » 
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Mas como suppor que o Estado seja uma 
simples ficç?io, uma creação artificial da lei, 
se esta é a expressão da soberania nacional 
encarnacla no Estado~ Não sei como se po-
derá fugir ás duas pontas desse dilemma: 
Ou o Estado tinha oxistenci.a real antes de 
se reconhecer como pessoa, por declaração 
da lei, ou não ; si não tinha, é absurdo que, 
não existindo, se pudesse dotar de attributos 
jurídico.; ; e si tinha cxistencia antes de se 
reconhecer como pessoa jurídica, é claro que 
não foi a. lei, obra sua., quem lhe· deu exis-
toncia, · 

A verdade é que o reconhecimento . das 
pessoas juridicas por parto do Esta.do não é 
acto de C?"eaça:o, mas sim apenas de confir-
maçiio, e, sob este ponto de vista, não são as 
pessoas jurídicas tratadas por modo diverso 
das pessoas naturaes. Umas e outras .não 
gozam sinão dos direitos quo a lei lhes reco-
nhece. 

Por outro lado, o estudo ela. ltistoria do di· 
l'eito nos previne contr::t a pretenção de se-
l'em os indivíduos isolados ou sujeitos origi-
narias dos direitos . Primitivamente eram 
as tribus oi.1 a.s nações as proprietarias do 
sólo ; em relação a ellas estabeleciam- se o 
parentesco c a responsabilidade quer cri-
minàl, quer civil, a ellas, cabiam as prero-
gativas e a. maior parte dos direitos que es- . 
tamos habilitados a -ver con..1o emanações da 
capacid<•de jurídica individual. Pouco a 
pouco 16 que o valor jurídico do indi-viduo se 
-vae dostac::tndo da massa amorpha. commum, 
da nebulo a. jurídica que se espraia por todo 
o cirqulo de organização socin.l a que elle 
pcrt QCO, e o homem, o indi-viduo, assumo o 
po 'to bJ.ttis nobl'e do portador de direitos (3). 

Não nos sorprehendamos, portanto, hoje 
om a attribuiçao de direitos a certos círcu-

los ele organização social ; elles os possuíram 
e x r•eru.m quando os indivíduos nã.o o po-
diam Ü\ZOl' , porquo a ext eriorização do di-
reito ~rc up}llmha, da pwrte do agente, uma 
p~ v!1ã,o de i'vr çtt do que sómente as colloc·&i-
Vld n.d!JS raro a1>azes . . 

Ro onll ndo o. v üTo. ela corporações JlO· 
litimt~, nt'to cren,mos nenhuma ficçlio, t ra.duzi-
n:ws, mn n. liugua!" m d direit o, f<.tcto da 

idt.\ (lU ali m olJ as Yi"ta. do ob erva,dor 
comljl.llll . r em tü.o pou o d ficção nece si-
ttl.m O~· pa.:t•a. s..plicar a. xisten i co d<l pe, oa.s 
j nridicas qn se ruov m (lent ru da orbit{l. 
t,l'a 't\~l\ pd u dir ito prinu!o. 

( ) ' •lti •~tt1boll;~, I p1· 't4pp asli dul di1·ito 
~ttittrl!i/ico, p. 148 · • Agut\no, Gon Na o >vol. 
tlol t'lir, ivile, n . 53 · H. Post., Gnmdl des 
h.it:lt~~. 11. 5tl t da, a obra Etlmof.ogi~chm• 
Jtwi !fwud ,,.,. • 
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«l)..s associações, diz Eridemann (4), sã9 
apenas uma S\}gunda fórm,a por que se affir-
mam os interesses )mmanos que não recebem 
plena satisfação com a prof.lecuç·ão de fins 
puramente individuaes, porém conduzem 
tambem ás colligações para a realização de 
fins communs, ao agir na qualidade de parte 
de UPl todo mais elevado. Quanto mais cla-
ramente o homem se reconhece como pro-
dueto de seu grupo social, tanto mais lucida-
mente se vê que as colligações associativas 
são tarnbem, na vida dà direito, uma fôrma 
natural e necessaria pela qual o proprio su-
jeito individual do direito attende aos seus 
interesses. 

Dahi resulta que com a associação si ori· 
giaa ttm corpo social dotado ele interesses j;uri-
cUcos proprios, o qHal, d0 mesmo modo que 
o individuo, deve sm· ju~·idlcarnente reco-
nhecido como existindo 1·ec1Zmente e agindo, 
e não simplesmente como um um ser fictício.» 

Este modo de ver, cGmquistaRdo, dia a dia,, 
n1ai.or nHrnero de adhesões, fez com qu..e se 
fosse facilltando o reconhecimento da perso-
nalidade jurídica das diversas sociedades 
civis e comrnei'ciaes e com que se assentasse 
a doutrina de que devem ser considerados 
como sujeitos de direitos todos os agrupa-
mentos de homens que, apresentando-se uni-
ficados por um fim, cuja realização pro-
curam, mostram ter vida propria, distincta 
da de seus membros, porquanto para a se-
gu~·ança dessa vida 'necessitam da protecção 
do direito. 

Do exposto vê-se quanto é contestavel a 
doutrina do Sr. Dr. Coelho Rodrigues, que 
aind.a consic1ora as pessoas jurídicas como 
c1·eaçôes arti(iciaes da lei. E, estribando-se á 
sua argumentação nossa doutrina, seria ne-
cessarlo apurar primeiro a verdade della 
para depois ·vermos si as conseC!J.uencias a 
que chegou pod.i:am ser razoavelmente cl.e-
duzidas. , 

E' possível, portanto, que ainda haja- o que 
dizer a respeito de tão grave assumpto, 
mas o tempo urge e eu tenho r.9coio de que 
muito me alongando seja pouco lido, 

XI 

Tendo já o:tl'er•ecido aos competentes os 
motivos da exclusão dos prodigos de entre os 
incapazes ; tendo, já mostrado como os codi-
gos expnzeram e podem expor os factos jurí-
dicos ; e tendo finalmente, feito mais um 
esforço no sentido cl.e se dissiparem as duvi-
das acerca do conceito da prescripção e de 
sua collocação no Codigo Civil, julgo-me dis-
pensado de voltar sobre esses assup1ptos. 

(4) Einfv.choring, § 4~, nota L 

Assim procedendo, poupo aos leitores o en-
fado que lhes havia de acarretar, necessaria-
mente, a rnonotona reproducção das mesmas 
idéas e argumentos, e melhor aproveito o 
meu tempo, tornando em consideração .o 
que a critica vier apresentando com appa-
rencia de novidade. 

Deplora o Sr. Dr. Coelho Rodrigues que, o 
Projecto não .tenha dad9 uma definiçãO de 
pessoa. A razão do assim,ter sido ê muito 
simples o muito sabida de-quantos conhecem 
o que se póde chamar a doutrina da c,odifica· 
ção. Ha no direito dons aspectos, lioje perféi· 
ta mente discriminados: - a ZegislaÇi'ío e . a 
doutrina. A primeira ordena e a , seguiicla 
encarrega-se de descobrir a razão de ser da 
ordem; a primeira falla á vontade, e a se-
gunda á inteiligencia ; a primeira é unia, 
funcção política exercida pelos poderê3 
sociaes coii).petentes, e a segunda é uma 
creação didactica de ca.racter particular, que 
surgiu da · necessidade mental do pôr uma 
certa ordem o derramar um pouco do luz na 
congerie de leis e costumes jmjdicos que se 
vão succedendo e amontoando. 

Um codigo não é um compendio, nem deve 
sol-o, para que se não reproduza a confusão 
de onde sahimos, g·raças á intelligen·Ge perti-
nacia dos jurisconsultos. E' este, em nQssos 
dias, um principio que não soffro maiÍs 
disc&ssão. · 

Todavia os codig@s modernos não evitaií)], 
systematicamente, as definições, porque, 
algumas vezes, ha necessidade de accentuar 
os contornos de um instituto ou de solver 
uma duvida eu de· dar um esclarecim.en,to 
que melhor oriente a execução da l~i. 
A l'l.ece;;sidade, que todos os mestres reconhe-
cem, é de que essas incursões da doutri1ila p.o 
domínio reservado á legislação se restrinjarn 
ao indispensavel. Por isso, quando o legis-
lador moderno sente necessidade de assentar 
certas iwções doutrinarias. exigidas pela. 
natureza do instituto, por sua novidade ·OU 
pelas circumstancias de momento, om regra, 
substitue as definições formuladas _ segundo 
os preceitos da logica, por indicações breves, 
mas sufll.cienternente lucidas, sobre as quaes 

. a doutrina levantará as suas definições exa-
ctas e as suas explanações eruditas. 

Os juristas romanos, tãe> perspicazes, tão 
versados na arte de expôr com segurança e 
redigir com acerto, mostraram-se pouco 
~onfiantos na exacção de suas definições, 
porque a verdade legal é uma crystallisação 
de fôrma cle1lnid<t e inteiriça, que se não 
modifica, devendo ser sn-lJstituida quando 
perde o apoio da consciencia jurídica, e a. 
verdade scien·Gifica é uma. formação que se 
desenvolve 'indefinidamente, por intuscepção, 

•como os O'l'ganisrnos. Pol' isso diziam olles . 
•{J!J, 50, li' fr. 202) Omnis dejinitio in · jure 
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civiti pe1'iculosa est ; pm·t!m est enim t!t non panhol, o de Zurich, o <tllcmão, o pema:no 
subverti possit. ' o . boliviano e o j<1ponel. O pl'opl'lo Codi.go' 

Ta·íboniano o os seus companl10iros, tendo cluleno qu~ contém u~n~ _::;ocção ex~lt,siva
de pôr em ordem a massa coosideravel mente dedtcad;~ á de(mtç~w d~ vanas pa-
de JH'aceitos do dil'eito existente em seu lav?·as de uso /1equente nas lets, achou os-
tempo, não pudet·arn natuealmente discernir cus;'tdo defimr p essoa , 
a doutrina o a lei, porque os processos da Desta orientação afa.sta-se <1.panas o Cocligo 
logica j1rridica ainda ciO não h<wiam appli- Civil argentino; mas o seu isolamento dcvó 
cado, com rigol', á distincção d.css<LS duas fazer suppô1· que não trilhou o melhor ca-
orden~ do idó~s .. Mas o .que no secnlo de minl1o, e o_p1·oject~ prcrcriu a larga estt·ada 
Justwmno se JUSttfica mutto bem pelas con- por onde vm segutl' o grupo harmonico for-
d.ições elo me~o e do mo~ento, hoje é r~pel- mado por todos os outros codigos civis. 
hdo pelo CODJUOcto ?as t_9,éas que prestdom O intuito do art. 2 como s acha • di"'"d 
a·os trabalhos de codtficaçao. 110 p 1·ojecto actua!, f~ i : e ' r e . "'

1 0 

Entre essas idéas,sobeesaho o principio que 
mand<L separar a dotlteina da logi~lação, e t.o Afastar quaesquer duvidas sobre ser a 
nos~a sómento· ma1rtor, para cada divisã:o fó?·ma hurnana um requisito da personali-
do direito, as regt•as que lhe são- proprias. dade. E não era estranho cogitar da persis-
Assim, o codificador do direito civil deve tencia des:;e romaniBmo, condemnado em-
afastar de si tudo quanto fôr doutrina c bora pela. phydiologia, quando o p1·ojecto do 
tudo quanto pertencer a qualquer ram:> da Sr . Dr. Coelho Rodrigues o consignava em 
jurisprud.encia quo não fór propriamente o seu art. 2, no que lhe fazem companhia o 
direito civil. Codieo Civil peruano, art. 4° e hespanhol, 

art. 30, e portuguez, art. 110. (') 
Esta segunda operação logica é, no estado 

actual da sctencia do direito, de mais facil 
oxocuç:ão do que a primeira; mas é dever 
inilludivel, de quem pretenda codificar, fazer 
o poss ivcl para limitar-se a reunir normas 
directoras da ac&ivi.l.alle humana, porque a 
1'uncção do .l:egislador é adapt;Lr a ucção dos 
individ·uos ao interesse social, guiando Olil 
restringindo a liber<lade. Cabe á sciencia o 
papel de ensinar ou explicar, e as suas ca-
theuras ella vai erguer em um ponto afas-
tado, do onde possa· olhar para os codigos 
como simples documentos a examin<\r, como 
objectos de estudo despreoccupado e inde-
pQndente. • 

Fazendo applicação destas- idéas ao caso 
em questão, evidencia-se a inconveniencía 
d;t dol'i!lição de pessoa no Codigo Civil. 

Si ha noção asscn·te em · direito, ha de ser 
como <'Ssa. Todos o. cscriptores compre-
hendem e deíinem o subjeclum jttris pelo 
mosma modo. Dií.í Vttn Wetter: · é todo ser 
capa::r de dit·eitos ; ensin<1 Ortolon : é todo se1· 
consitle1·a(lo como capaz ele ter e deve?· direi-
tos; va.t·ütn<lo um pouco a fórma, escreve 
Ahrens : o ser que e JIOSSttidor de direito cha .. 
ma-se pessoa ; Miraglia, por sua vez, insiste ; 
a pessoa, na exacta signi(icaçc"ío juridica, é o 
sujeito elos <lit·eitos e elos cle·veres. E assim 
todos o> tratadistas. 

Não havendo duvidas a solver, não ha-
vendo novu. orien·taç:ão a imprimi!·, de;;ca-
bid1~ seria a definição dessa palavra no Co-
digo C i vil. E é jus ta.mcn ~o pol' i. ·so que o · 
codigos c i vis modernos não a consagn~m, 
corno se póde verificar folheando o fl·anccz 
o ita-liano, o austríaco, o po~·tugnez, o h~s:'. 

2. o Excluir tambem o presupposto da ·viabi-
lidade, pelo qual alguns codigos modernos 
substituíram a fó?·ma hmnani generis dos ro- . 
manos (CoJ.igo feancez, art. 725, italiano, 
724, § 2, da Luiziania, 917 e 9 18). Não 
ha ne~es~idade de discutir agora este ponto 
de dtreléo. Basta, lembrar que a:s mais 
respeitadas autoridades• jurídicas demon3-
trarar'm a sem-razão dos alludidos codi-
gos. (2) . 

3.0 Significar que o Codigo Civil não reco-
nhecl,3 a escravidão nem outra$ instituições 
que ~mnullam a liberdade civil. E si. a ma-
teria não tem mais a importancia de ou-
tr'orp.,. não a perdeu de todo, porque ha es-
cra.vps, servos e mortos civis em outros 
paíz~s, e o Codigo assevera que, dentro do 
tel'l'it~n·io. brazileiro, todos gozam dos atüi-
butos; da por,sonalidttde civil. 
· 4.° Finalmente, declara queM distincções 
de s~!'o e consideração civil não produzem 
restl'loções na capacidade de dit•eito. 

Nãp agectdou tambem ao critico a fórmula 
do lJ1·ojecto, por dizer: «Todo ser humano é 
capar; de díeeitos e obrigações na ordem civil. 
Basti'tria dií.íer, pensa elle- di·reitos e obri-
gaçõt;s civis. Permitta-me, ent1·etanto, oh-

( 1) Vejamos a respeito Huc Commentai1·e, 
v, Ili· 3i3, e Andres Bello. not<\ ao art. 76 
do Proj. de Cod. Civil chileno. 

"(2) Savil:l'ny Systema, § 61 e appendice m; 
T. de Frmtas, nota ao art. 224 do Esboço; 
va.herde, }11sti(~ICl:ones, §, 42. 
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·tampcr~Ll; qui') á, fó'rniúla. do P1·ojecf:o me pa-
rece mais cxpt·cssiva, rorque indica o meio 
onde so exercem cssq_s dirc-i:tos e se cmnprem 
essas o bl'igaçõcs. 

:Nbs deixemos essas nugas do linguagQJ.n c 
vejamos se nos é .licito alar o c.>pieito a rc-
giõJs mais altas, onde se discutam pl'ineipios 
e nã::J palavras. 

Eis umtt questão que, talvez, á mingua de 
outras, melhor nos coiwcnhtt :- a distincção 
entre pe1·sonalitlade e capacidade. 

Foi o art, 4° do Projecto ·q:Ué a provocou, 
pol' usar da seguinte I•hrasc: « A personali-
dcule civit elo ser humano começa elo nascl:-
m ento com viela . ». 

A cl'itica a este modo de dizer é feita nos 
tet·mos seguintes, que confesso ter lido com 
cel'ta estranheza: <<O art. 4° devia comple-
tar o segundo, definindo ou, ao monos, 
fixa.ndo o começo da capacidade · civil ; mas, 
om vez disso, fixou o começo da pe1·sonali-
clc(cle civit. Serão palavras synonymas para 
O P. R. ? Seria UMA NOVIDADE na jurispru-
dencia e um aln~so do legislador, cujas di5po-
sições são natuealmentc ciecumscriptas peJos 
principias do direito e rolos diccionarios da. 
iingua em quo escreve os seus decretos. Ora, 
não conlwço nem um di:Ccional'io portuguez 
que considere synonymas as pJ.lavras -
capacidade e pe1·sonalidade, e os princípios 
do direito consideram tambem ln·ofimda-
mente clistinctas as cousas que ellas signifi-
cam.» 

Parece-me inutil verificar nos vocabulis ~as 
a veracidade do que se atllrmtt nessas asser-
çõeJ estranhas a ouvidos de jurista o in-
explicaveis em boccadejurisconsulto. Em vez 
dos vocabularios da lingua, prefiro manu-
sear os codigos civis e lêr: 

Cocligo Civit po1·tugue?:, art. I•: «Só o ho-
mem é susceptivcl de dil'eitos c obrigações. 
Nisto con5iste a sua capacidade jw·úlica ou a 
sua personalidade». 

Cocligo Civil hespanhol, art. 29: « O nas-
cimento determina peJ;wn .. aliclacle. Art. 32: 
A pe,·so'YI:aliclacle extingue-se com a motto da 
pe~soa. A menoridade, a loucura, a imbeci· 
lidado, a surdo-mu '~cz, a peodigalitlado, a in-
ierdicção civil, são apenas reskic ;0es ' da 
pe1·sonalidacle jtwiclica ». 

Codigo Civil chileno, art . 74: «A: existe11cia 
legal de toda pessoa principia ao nascer, isto 
é, ao separar .. se completamente de sua mãe 
Art. 95: Termina ·tambem <t personalidade, 
relativamente aos bens, pela morte civil, 
etc.» 

Codigo Civil m·gent-ino, art. 70; « Desde a 
concepção, no seio materno; começa a ex is-

Vo!. II 

tericii:t elas pessoas, o antes do seu na.scimP,nto 
podem <J.dquit·ü· alguns dü·eitos ». 

Cocligo Civ·il de Zw·ich, a1·t. 8°: « A per-
s:.ma.lidado (capacidade jueidica) do ser hu-
mano começa do nascimento c termina com 
a mot'te». Para quo não se supponha que 
a teadncção accommodou a phraso aos ltns 
do tt'oductor. Lt'<tnscruvo o original :« Dia 
Personi lichkoit (Rochtsf<tehigl;:eit.) des Mens~ 
ches, begiunt rnit seiner Geburt und ondigt 
riüt sei nem Todo. » · · 

De·;tás transcripçõos, pelo menos, uma con-
clusão tenho o direito de tirar-:- Não é uma 
n.oviclacle, como suppõo o Sr. Dr. Coelho Ro~ 
deigue3, o que se encontra no art. 4° elo Pro-
jecto revisto, o o abuso de quo se arrecei~ 
vein de tal modo prostigiarlo pelos antece-
denLes que melhor o qualificaríamos de ttso 
aucto1·i~ado. 

Serão sàmento os eodigos a empregar ess::t 
linguagem 1 

Vejamos. Chironi, Instituz ioni, § 24, donA 
trina: « Si clico pe1·sonalitd la capacitd di 
poter valere giuridicn.mcnte. Personatitd 
vale quindi capacitd giuridica.» vVindscheict, 
Pancl.,dá por inscripçio ao§ 52-Principio e 
{i1h da personalidade humana, c no § 53 diz: 
<< a. personalidade humana termina com a 
morte.» Plttniol, Traité, I, n. 346, escreve: 
« A personalidade humana começa do nasci-
mento. » Isto, diz olle, é ,o ponto de partida 
normal, pois tambem se pôde considerar, 
n. 347, a pe1·sonaliclc(cle anterior ao nasci-
mento. Roth, System, I, inicia o§ 61 (que se 
occupa do começo e fim da pe,-sonalidacle) por 
estas palavras: « O nascimento do homrm 
devo ser jueidieamente considerado o termo 
inicial da personalidade phys1:ca. » 

Para provar que ainda desta. voz o p,·o-
jecto não se pcemitiu envel'edae pela flores\a 
in via das novidades, cr~io que estas citaçõe3 
bast<~m. 

Agora dieei o meu parecer sobre o assum-
pto, transcrrvendo o que se a.chtt em minhas 
Lições ele leg·islaçcio comparada: «0 OI,lfeixa.-
mento dos direitos civis e polittcos adjecti-
vos ao homem constituam a penona/.idacle 
juriclica que, segundo a feliz expressão de 
Schiata.relltt, '-Ó uma verdadeiea colonia de 
direitos. Na pe1·sonaliclacle juridica desta-
cam-se dous aspectos, (luas Jeições: a poli-
tica. ou social o a individual ou pl'ivada. A 
pl'imcira, se é reflcctüla sobre os in di viduo3, 
apeesen ta-se como cidadania· a c tiva ou 
mesmo i nacti v <L ; se e retlectid<L sobt·c essas 
geandcs unidades sociaes complexas, as na-
ções, toma o caracter de soberania, quer se 
exerça internamento, pela acção dos poderes 
constituídos, quer se project·~ externamente, 
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nas relações internacionaes. A face indivi· 
dual ou privada da personalidade jurídica 
envolve homens singularmente considerados, 
corporações e até estabelecimentos a oue se 
attribucm exercícios de direitos e vincula-
mantos de obrigações, estendendo-se em toda 
a esphera do direito privado, com o qual 
coincide em toda a sua extenção. E' a este 
foco de irradiação dos direitos privados que 
se dá o nome de personalidade civil.» 

Na vida juridica dos seres que a teem, dis-
tinguem-se tres momentos : a personalidade, 
que é o enfaixamento ele varios poderes de 

acção, de varias faculdades de agir garanti-
das pelo poder publico ; a capacidade, que é 
a form<t IJ e limite desses poderes, o modo 
pelo qual apparece, no mundo juridico, a 
personalidade; e o exercício dos direitos,que 
é a personalidade posta em movimento, rela-
cionando··Se, activa o passivamente, com o 
mundo que a circumda. 

Creio ter dito quanto basta para e.xpunglr 
o art. 4° do P1·ojecto da pecha de innovador 
abttsivo.- Clovis Be:vilaqúa. 

Rio, 14 de ju·Iho de 1901. 
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ADVERTENCIA 

A ihtroclucção e o texto justificam os in-
tuitos o a razão de ser deste Tivro. Duas 
palavras apenas dirão agora do modo por 
que foi feito. 

Este trabalho-em substancia simples re-
producção de algum<l.i!Iições que consagrei 
este anuo ao exame do Projecto Bevilaqua, 
~o ponto de vi~ta medico-legal-teve ele sof-
1rcr modrfi.caçoes que o adaptassem á sua 
fórrna actual. Nelle supprimi, elas lições, 
a exposição preliminar da doutrina medico-
legal da capacidade civil, indispensavel no 
curso, para que os alumnos pudessem seguir 
a analyse do Projecto, e até certo ponto 
conveniente á boa explanação elo assumpto. 
Em futura revisão elo trabalho, uma vez 
depurado pela critica das falhas e defeitos 
que encerro, é possível que lhe venhamos a 
restituir o que hoje lhe supprimimos. 

Do exame d<t phreniatriu. forense separei o 
das ou·tras questões medico-legaes quo elu-
cida um codigo civil. Estas constituirão ob-
jecto de trabalho que destino a importante 
revista jurídica llo paiz. 

Obrigado <t soccorrer-me da opinião opa-
recer de muitas autoridades medicas e juris-
tas, de animo delibera.do multipliquei, neste 

livro, as citações e transcl'ipções. Já _as tendo 
vertido para o portuguez, reconsiderei, no 
emtanto, e resolvi transcrevel-as nos origi• 
naes em que as consultei. Duas razões mo~ 
tivaram esta deliberação. Pl'imeira, o dever 
de rigorosa fidelidade nas citações, em obr<t 
quo alimenta a esperança de contribuir pa~a 
a elaboração de leis do alcance de uma codí· 
fi.cação civil ; segunda, a impossibilidade em 
que me vi de consultar diversos auctores no 
original, e o receio de que, da traducção de 
traducções, se pudessem originar graves 
adulterações do pensamento do auctor ci-
tado. 

Foi a razão por que tambem conservei na 
língua dos traductores as citações dos codi-
gos, que não pude çonsultar no original. 
Tendo sido dadas em notas as citações de di-
versos codigos, bastartt mencionar aqui os 
que escaparam áquella fórma de indicaç.ão. 
Servimo-nos, para o Cocligo Civil allemão, 
do Cocle Civil allemancl et loi cl'introcluction, 
Paris-1897, elo Raoul de la Grasserie : para 
o Codigo Clvil do Japão, do Cocle Civit ele 
l'Empire clu Japon, Paris 1898, de Motono e 
Tomii; para o Codigo hespanhol, do C ode Oi~ 
vil Espagnol, Paris 1890, de A. Levé; para 
o Codigo hollandez, do Les Codes Neé1·lan· 
dais, Paris 1886, de G. Tripels; para os Co-
digas da Austria e da Luiziv.nia, do Concor-
clance ent1··e les cocles C'iviles étnmgers et le 
cocle fnmçais, Bruxelles, 1842, ele Saint Jo-
seph. 

Cumpro um simples dever agradecendo a 
valiosa coadjuvação que me prestaram di· 
versos amigos que tiveram a gentileza de 
me ütcilitar <t consulta do obras juriclica::~, 
que deviam faltar naturalmente á minha 
,modesta bibliotheca medico-legal, 
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o tlosejo de que ~t publicação lia olm.t se tl-
zes~c dentro do pr·azo marcatlo p .) la C;tm<W<t 
dos Depu~ados pa.L'a a apl'ascn~aç:ão dos p:trc-
col'cs pot· clla solicitado.; de diver·sos tei -
bunac.> c cot·pora.ções jurülicas, influiu para 
que n;'io ti ves~e stdo muito apnrado o tl'aba-
llw de revisio das peovas typograallicas a 
quo o.;capararn divers..ts ÍI\COrrecções . Li-
mitei-me, ·todavict, a rl.ae em etTata <tpen~t·> 
as que porlem a !Get·a.r· o sentido da phrase , 
csp:wa.ndo dct benevolencia. rlo leitor a cor-
recção dos simples eeros orthograplücos. 

rieocia que lhes confu1'e o exel'cicio elo fÔl'o·, 
o dever do estllllo, cht mcd it.aç;\o ou elo ensino 
üas leis. Se a époc~t tlc Jiber • .létdes espiri-
tuae::: em qne vivemos a t::>clos concedia o 
livre excrcicio d<t cril;ic<l. sobro o actual Pt•o-
j ccto do Codigo C i vil beazileiro, a p:·oocenj)a-
çio, man-it'ostatla em actos, de suiJmettel-o 
a'> ex:tmo c '~ db'Scussão mais amplos, realçou 
os esforços do governo e é de louvat• como 
natural complemento, quer do patriotico in· 
tuito de dotar finalmente O paiz ue UIU CJ-
digo civil , quer ela sabia escolha do eminente 
jurisconsulto a quem, em boa hora, foi com-
mottida. a tuefa de organi~at· o projodo. B:thia, l do setembro 190!.-Nina Ro-

d?·igues. 

INTRODUCÇÃO 
Medico-legis ta e pt·J fessor do medicina 

legal, na. oxporiencia; dos reclamos d<t leg is-
lação vigente, quo nos tem daclo o trato im-
mediato da pl'atica. moclico-forenso, no quo-

« Nous devons fa it·e übse t·ver que ticliano medit<tl' e loccionar da disciplina. 
l'excrcir.e de la méclecine comprend deux d · t t .t t ,, 
pa•·ties: Ia ·médecine JJ?"i"ee, don·t le aca emwa. a que emos vo auo oua a nossa 
rôle s'exerce dan,s un cercle disc 1·et et achvidade, certo fizemos jLlS á obrigação, 
n'autorise des <Livulgations scientitlques antes ao dever do o!ficio, de con l10cer das 
qu'à I'adresse du corps médica!, et la deficiencia<; c das excellencias praticas dos 
m~dicinc 1ntúlique, 'lu i se pratique au institutos jurídicos brazilelros nas suas re-
grand jour, sous Ie coutrôle in cessant lações com a medicina legal. 
de la pres~e et avec eles ~ollahorateu•·s Dando fôrma de mcmol'ia e publicando o 
étrangers a notre profess10n. . , .. · '· . b tt· . · «Pouvons-nous snr ce derhier terrain exame Ciltrco a que su !TIO 1 este ao no, no 
avo ir Ia prétenLion de di c ter au granél c.>ur~o lec t1 vo, a dou_tr~na m~dt_co-lega.l do 
public ele.> ordt·eg au nom ele I~ scien~e l l'OJecto do Cocllgo CIVll braztlCil'O, orga0l-
san3 en motive•· les raisons? sado pelo Dr. Clovis Bevila.qua c revisto por 
, ,, Not:·e autorité ne sera-t-elle pas uma commis;io especial de jul'isconsultos, 

stngultcrcment, a_ccrue st nous cltvul- tive naturalmente o animo do satisfazer a. 
g!wns. nos procedes ele recherches avant o;sre üever imposto aos CLlltoros da medicina 
d en formuler les concluswns, souvent 1 " ' 1 d ' , · t · • inatteuelues, et grotses ·de consequences ebp., e «~oncorrero 10_ c_er a mtstna e 
pratiques? Naus p?uvons trouver une sen~<t ~sorlnt tanza, a! mtglw~·amcnto do_lla 
r.~ponse précise tt ces ques tiona dans le(5tSlazwnc». a que, ~m cuno~a ~olemr~ :~ 
1 evolution contemporaine ele la branche sct~nttfica, atnda ha po'uco alludta. Filomosi-
de la méclecine publique clont les pro- GU(llfi (I) c que Tardiou (2), nos·to objecto o 
gt·es s'affirment de la t'aço·n Ia,.plus ,in- mais tímido dos gl'andes meJ.ico,;;-legistas 
cltsc,&taul~, Je veux parlet· de l hyg~e n e. fnt\lcezes reconhecia nestes conselhos re-
St ltmport:tnce BOCtale de cet·te sctence ' n l ct' b'· ' d . ·. . J· ' . ·' . grandit de jour en jour, il faut l'attri- p~s.,a~ o~ e. sa hl. prn ~ncu. :<·c s_urs, cer "e~, 
buer non seulement à la valem· eles bwp el01gno de refusee a la meJ.octuc le drort 
kavaux, surtout meelicaux, qui, depuis cl'ill tcrvonir dans I~ prêpartttion. ües !ois, et 
vmgt ans, en ont t·encuvelé !e cara- plu~ q_ue personne Je suts pol'té a pcnser que 
clere,_ mais _aussi 1~ I'intelfi!l'ente colla- !c l.ég_lslateur s'inspiee tl'op rarement tl.es 
boya_t•?n qlll, suy ?e terr:-'111, u uJt I ~ not'ions que la sc:ence de l 'hommo pourrai.t 
r;1ed1C~n 1 !e chim1ste, I arclutecte a lul fourntr. Mais po'ur êtro sérleusc et fé. 
J admuur,lrateur f t an pérlagog-ue. La d ·1 f'· t t t .- •· t' ' médecine légale doitentret· dans Jamême con e I au quo ce c tn_,erven lOll s exerce 
-,oje, et, ele toutes ses parties, la mé- av11c mesuee e& opporLumGé». 
decine mentalc est celle qui néce.ssite :tifo meu intento de agora, entraram, toda-
Ie .plus Impéneuseme nt ce genre d é tu- , via, por ig tial o amo e ti sciencia que professo, 
eles»· l ' l ' ' h t · d t i d · I-1. CouTAGN~: La folie au point de e o ( eseJo c e ver a mro a p~ Tia - o a.c a; e 
vne jueliciaire et aélministratif. Paris u_m Cod1go CJ~l , que a contetbwçao de todos, 
1888, p. 3. arn~a as escassas tle valor como esta, con-

Das mais salutares é a providonci.a, se-
guida hoje tlltasi sem di:cl'epancia pelos go-
vet·nos cultos, do submetterem os projcctos 
de codificação penal ou civil ao exame e pa-
recer daq uel!as corporações e funccionarios 
que nell~s podem dizer em razão da expe-

(\) Filomosi-Guclfi: Polemica. (com M~dica 
sobro concausas) Giomate di M:ed. teg. 
!90~, p, 3!6. 

(9) Tardien : E'tude rnédíco-légctle sur la 
folirl. Paris, 1877, p. 30, 
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cor1'am para tornar dia-no da sciencia e da! Em materia de medicina legal, o Projecto 
cultura geral da sua época . · em nada adianta ou. me~hora as gmndc _at~'a· 

« Em um Codio-o Civil-doutrinou Teixeira so, ás graves dcficwnCJas do, nosso d1re1to 
de Feeitas (I) c~m a_ com1Jet~ociét s;,peeior civil vigente. 
que lhe conferiam os seus valwsos tl'aballl?S o dever <le clemonstral-o, advoga.ndo pol' 
o a s_ua_intelligeocia per.eg;.ina- h a. ma~ena hoje apenas a , C<tusa doJ al'en ados. e pr_o-· 
vastJSSlma, assumptos vauados, ao qmlate pugnando pela boa re rorma ela leg1slaçao 
de toclas as in.to!Ugencias, ~ todos, p~rta.nto, no que diz re':pcito aos loucos, em nada 
podem ::wxHia~'-n:e na fdt7. cx?CUÇ<t~ desta. comp1'omette ull ontihia o en(lllls··asmo e 

. em preza patrJOtlCa: com. a d1scu~sao dos admiração em que temofl ·o eminente autor 
principias os que forem ma1s versados, c _os do Projecio, nem o respeitoso acatamen-
ou~r?S com os_:;os _rcpa1·os e adv:e~tenCias to ao saber juridico da erudita Commissão 
m1mrnas que nao sao para desprezai. O os- Revisora. 
s~ncial é que cada u~ o faça em_ boa f'é, q,ue Explicando os memorave:s debates de que 
nao P}'Ocure exceder -se, q · ~ nao se esforce nasceu a sabia lei feanceza de 1838 sob;'e 
em vao por parecer o que nao for». . d ' , m t t .• 

Difficil que a convenie.ncia de uma collabo- ali_cnados, o~ quaes. a Irma. cor:1pe !ll o es 
raeão do todas as espocialid·tdcs em empre- cr!ptor que aJ n~a l_IOJO c~u~a ac~~llraçao a am-
he~dimenfos desta natureza hrija mister üe plltud~ dada _a d1scussao pall,tmontar e a 
dmnonstração pratica mais ,ca:bal do q~e ~~~~~~~oq~! ~~ii~s fo~~~~~;;e;~1~e~r~vg~~: 
a9.~ell~t)iue !he d~,o actual ProJecto c\o Co misõão <le 1874 aillrmava ao Mipistro do 
d1go Cn tl .b~az~en?; • , . , . . " do Interior da França: <<.ces détats attes~ 

Um collc:gr1 e a Jt~J'?o, Francrsco d? Vey_!"a' tent l'immense et unanimc d~sir do faire 1<:1 
professor· du medlClll~ legal 1;ta Fa?uldaàe b" -t fi Jement la convlcl.ion c1u'on v c-. do Buenos-Aii'GS, oxphc:t. as defJc tcnc:as me- lO_H o, • na . , • · 
dico-legaes do Codigo Civil Argentino pela nart cl en fot~rnn_les mo!o.ns ». . 

· car•encia do necessal'io commerc:o do legis- Certo, o h1s~or1ador d1ra um dJa dos. au-
lador do Pr,tta com os bons auctorcs da ctoros do Pro.Jecto quo tambem cll~s sou· 
especialidade, o que Veyga deduz ~la pobt·e- beram man~cr .aBo o debate d'!' 101-ma~or 
za c!.as fon i.cs c!tadas. Se em Vetez-Sars- da .sua patrm, Integrando no Co<l~go os p!l/1-
field, ,jurisconsuJto que impoz ao Co tl.igo cipios justos quo na controvcr~:na se apu-
Argentino os seus moltles absolutos do puro rarem. _ , 
civilista, não descobriu V_c3rga. n?m proven- :De nós, tomos fé qne, se rm algum ponto 
çõcs pMa com os meél1Cos-leg1stas, ne1:n IoO"ràrmos a fortuna elo levar a convicção do 
desestima da medecina legal.. em Clov:s no~.,-;so acerto ao an'mo dos Jegi~laclores, as 
Bevilaqua, o legislador bmzilcirJ, a medi- nossas observações terão nelles, antss do 
cina legal, mais do qnc isso, encontr·a ar- em quaosquee outt·os, guarida o adopção. 
donte partidario, um cultor mesmo, em Seria ociosa a confis"são preliminar da. 
todo o caso _an:lmo aue~t? a_ lhe reeonhc- . nossa incompot.encia em matoria do direito, 
cer todos os cllemtos e prrvllcgws do compo- mesmo a elh.t devendo pedir desculpas para 
tcncia profissional. . _ as argumentação.> fa,lseadas por in te!'preta-

No emtanto, com toda e_s~a 1sençao. do ções erroneas que tenhamos dado a <lou-
e8pirito, com a clara IOtUiça.o. elo valwso trinas o princípios jnriclicos correntes e tri-
concu t·so quo prestam ao dJ~o~to modet'no viaes. A verdadeira prelimioár para o 
a biologia em geral c a meclwma em par- nosso trabalho é a afilJ•mação do que, nos 
ticular, com todo 0 opulento cabedal . de retoques aconselhados ao Projecto em as-
conhecimentos haurtdos na sua recon.hec1~a sumpto medico-forense, puzemos todo o , 
familiaridade com os assumptos de bJ_olog.ra escrupulo em respeitar a chamada CJ'ystali-
c sociologia modernas , a obea mcdtco-fo- zação do direito, evitando advogar idéas 
rense de Clovis Bevilaqua teve todas as e doutrinas medicas em via ele formaçio, 
.falhas ~1110 devian~ decorr~r naturalmente da stljeitas ai t~da á~ fluctuações de es?olas _e 
cat'eocm de uma lll~lrncçao t:ochn1ca. e pro- sem a prcc1sa s0llclez de uma stractlficaçao 
flssion ttl; falhas. que no J.:roJOCto se ag$r~- rxperime1~tada 11a nnirormidadc de Cl!_DSOU-
vararn com a lllt?rvençao da Cor?IUlSsll:o , so dos mais competentes · e na sanc:ao do 
Rev:sora, sem duvrda da comp.ctoucm mats codio-os vigentes. Se não nos temos de 
alta c indiscutível em . materi~ de di- penitenciar da audacia de inventar dou· 
reito, mas, porvontura,mms arredia de con- trinas, podemos confessar mesmo que nos 
vivio e fa~Hia:ridade · c0m os modcmos OS· restringimos a. reclamar que se tran~por
i.udos ele bwlogm. te da~ codificações moLlcrnas para o futu-

ro Codigo brazileiro aqucllas disp?sições 
(I) Teixeira de Freitas: Esboço. Cocligo que mel.hor satisfação doem aos clestdera/.~;t 

Civil. Rio de Janeiro, 1860, p . II . medlco-legáes. 
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Esta preoccupação de não nos apartarmos crear a incapacidade civil,constituiu semp1~e 
do terreno solido das doutrinas sanccionadas nos codigos, um dos seus maiores escolhos o 
pelo saber dos competentes e pela pratica melhor modo de designar ou enumerar esses 
das leis escriptas, justifica o dever estricto estados morhidos. 
que nos impuzemos de apoial-as em auctori- Quasi de todo perdeu hoje o seu interesse, 
zadas citações de medicas e juristas. O ou pelo menos, a sua feição de outr'ora, a 
m1mero e ex·tensão destas não podem visar viva disputa dos que sustentavam que so 
aqui a preoccupação futil de exhibir erucli- devia fazer nos codigos a especificação ca-
dicção; mas entram como elemento de prova suistica de todos esses · estados mentaes, 
da opportunidade e sancção que já encontra- contra aquelles que entendiam mais conve-
ram os conceitos que se reportam e que de- niente definil-os por uma designação gene-
fendemos. Tamhem não as regateei nem as rica que a todos abrange::l3e. Os progressos 
reduzi. da psychologia normal e pathologica vieeam 

Em verdade, este estudo foi mais longe do\ mostrar que o caso requeria distincções bem 
que comportava o ,·imples exame do Projecto 1 capazes de dar razão a ambos os partidos. E' 
Uevilaqua. A proposito do Projecto, fizemos, que todos esses estados mentaes não se redu· 
de facto, o exame do ponto, não só na legis- zero, como se suppoz outr'ora,a casos de lou-
lação vigente como nos pro.iectos de codigo cura. 
civil que, no Brazil, precederam o do Clovis Para a loucura, sem duvida, hoje como 
Hovilaqua. A tanto nos induziu a conside- então, devem os codigos · adoptar uma. 
ra.ção de não existir ainda um estudo de designação generica que se applique a todos 
psychiatria forense do direito civil brazi- os ca,sos de alienação mental, de preferencia 
loiro. De medico-legista ou manigrapho pa- a tentar especificar na lei as formas clinicas 
t('io não conhecemos tt'abalho que se reitra da doidice, immiscuindo-se no dedalo das 
ao assumpGo. O qne ha ele jurista é fragmen- classiftcações, psychiatricas, onde os mais fa-
tttl'io e atrazado. Na exposiçã.o de motivos miliares não possuem harmonia o unidade 
dos dons ultimos projectos, tanto o Dr. de vista,s. · 
Coolho Rodrigu s como o Dr. Clovis Bcvi- Mas set•ia engano rematado acreclítar que 
Jn,quo. ~ão qna.si que d todo omi. sos sobre se possam incluir nos domínios da loucura, 

st1t pn.l'to cltt lei. Os oommentarios do l)l'O- mesmo da alienação, todos os casos de insa-
.i o to L•'elioio d s Santos o a annotil.ções do nidade mental que podem affectar a capa-
Esunro de T ixoira elo Feeitn.s são incom- cidade civil. 
pl~~tu;; e ao doutl'iM: 1~ ~i a con~emt~ada. 1 S01:_á mesmo diffici~ encontrar _uma ex-

U,stn mo1lo.st::t COIÜl' L_bt~tçao estam, pms, _no 111ressao capaz de conv1r como rubr1ca. gene-
Ot\SO de sm·vn· !lo sub 'ÜÜo a stndos de ma.101' 11ica. a todos esses casos da insanidade, de 
l'ologo. quja somma o gr•npo das loucuras ó apenas 

\.PITULO I 

M ES'l' A n S n'E l ' SAr In ADE 1\IEN'l'AL 

r. - Pots qn Stto Yl\rhttlis imos o 
do~ de insa.ni<ll.l.ll.tl Jnent!\L qnn, :por rt. li i u i1 
ott p l'Vfll'Sito tln.,' fim uos p hioos potlmn 

t,llna. parcella.. Esses casos são, de facto, ou 
de vordadeira mole tias menütes ou cel'e-
llrn.os como a loucura o a aphasia ; ou de 
in alidez mental,- como a · imbecilidade, a 
idiotia, a surdo-mudez · ou de simples anot'· 
mn.lidad psyclüca, como os est.:1.dos som-
mtmbulicos e hypnoticos a paixões, a ern-
brignez, o te . ; ou mesmo condições psyeholo-
•~icas ospecia.E'' como a involuçã.o senil. 

omo e v', ão e"tado muito di tinctos 
tm do outros e que nã.o guaria.m entt'e si 
Mihüdades taes que p rmittam grupal-os em 
~1ma rubrica unie<1.. A in u:fficiencia. ment.1.l 
:~o.rn. o xercicio do" direitos ci is é um 
' rteito, uma. consequ ncia de causa mnl-
"tipla que nKo podem entra.r em uma f<tmilia, 
na. tu tal ou 'on 'tittül-a. · 

Para a l' olução da difficuldade pratica., 
na. r da çao do codigos, ~ó r tam, pois, 
dou a.lvür s. No primeiro é mi ter re-
'mm iat tí tentativa d mencionar n& lei 
toda a oo.u as, ja e p ift adamente 
como quer m nn , aja generica.m nta como 
qw~rmu otrt.ros, limitar e o legi la.dor a 
pousigtlttl' nos odigo a ondição da. i.u u:ffi-
•i.on in, lagn.l do iudh•idno qualquer quo aja. 
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a sua causa psycbica. Ficaria então aos bendem dons grupos distinctos. Em um grupo, 
juizes e tribunaes o encargo de dete-rminar' do Codlgo Portuguez, art. 314, mentecaptos 
no exame concreto e individual de cada caso, e todos aquelles que-, pelo estado anormal de 
o motivo que produziu o effeito que o codlgo suas faculdades mentaes, se mostrarem. inca-
se limitou a prever. pazes de gove1·nar suas pessoas e seus bens ; 

No segundo alvitre, os codigos deviam do Codigo Italiano, art. 324, infermitá di 
adaptar a especificação casuística dos grupos . mente che lo renda incapace di provede1·e ai 
de insanidade ·mental, reservando pal'a a propri interessi ; do Codigo Allemão, art. ô, 
definição de alguns delles as · designações § 1°, celui qui, par suíte d'ttn~ malaclie men-
genor-icas ou comprehensivas. tale ou de sa faiblesse intellectuelle, ne· peut 

E' intuitivo que o primeiro alvitre impor- prendre soin de ses affaires ; em todos estes, 
tária em tal arbitrio conferido aos juizes e a lei attende ao e1feito da alienação sobre 
tribunaes, que, de facto, a exprElSsão vaga os actos do homem. No outro grupo, ainda 
do codigoequivaleria a não ter legislado na do Codigo Allemão, art. 104, § 2°, état 
especié. Na pratica, este· alvitre importaria de t?·ouble mental morbide qui exclut le 
em uma petição de principio, pois dizer que libre m·biti-e ; do Projecto Coelho Rodri-
incapazes são os que pelo estado anormal das gues, art. 12, . estados morbiclos ou pa-
suas faculdades mentaes não puderem dar thologicos que invalidam a voliçcio ou intelli-
consentimento ou gerir os seus negocias, é, gencia ; os Codigos se referem ás corr-
em ultima analyse, dizer que incapazes são sequencias da perturbação mental para 
os incapazes de se governar, e não quaes as funcções ou faculdades anímicas. Está 
olles são. Só resta, pois, o segundo alvitre claro que as definições do primeiro grupo 
que-tem sido adaptado por todos os codigo3, são_ muito mais precisas, . pois se referem a 
de modo mais ou menos sufficlente. E' o Co- factos positivos e de ordem civil, ao passo 
digo Allemão o que dá satisfação mais cabal que as do segundo grupo podem dar logar a 
a este principio. Nos arts. G ,10·1 e 105, adod- interpretações variaveis e sujeitas á discus-
tou elle a especificação casuisLica dos estados são do dominie da psychologia. 
de insanidade mental,distinguindo a molestia III-Na determinação da incapacidade po1• 
mental ou alienação mental, a fraqueza insanidade mental, o projecto Clovis Bevi-
intellectual, a prodigalidade, a embriaguez laqua, assim como a sua revisão não se 
habitual, 03 estados de inconsciencia ou de apartaram de uma fonte nactonal, Teixeira 
perturbações momentaneas da actividade do de Freitas, que infelizmente não pôde fir-
espirito. mar auctoridade na especie, em virtude do 

I. -E' nestealimites que importa precisar atrazo em que este auétor se deixou ficar em 
a extensão que se deve dar á definição judi- ma teria de psychiatria forense, mesmo pn,ra 
ciaria de loucura. Esta extensão ha de a época em que escreveu. Bem o demonstrou 
depender evidentemente do numero maior Veyga para o Codigo argentino que se ou menor de geupos de insanidade mental inspirou no Esboço ele Cocligo Civil de Tei-
que a lei previr especificadamente. Se a xeirâ de Freitas. « Al Codtíicador, diz elle 
enumeração dos grupos previstos for com~ ( l ), se lo dictó Freitas este articulo, y 
pleta, a accepção legal da palavra loucura éste asegura en la nota de su proyecto, de-
se confunçlirá com a nccepção medica ou dicada al efecto, que esta clasificacion « os 
clinica e os termos psychiatricos de loucura, la que corresponde à. las especies de enage-
àlienação metal podem servir á lei. Se a nacion mental encontradas por los mejores 
enumeração for insufficiente, é evidente que autores de la ma teria», en lo cual denmes-
na pratica se terá de incluir no numero dos tra estar bastante atrasado porque las «os-
doidos casos que medicamento não são. de pecies » aceptadas por los autores de su 
loucura ; os termos perdem então o seu época eran mas numerosas y tenian ya por 
valor psycbiatrico e a lei deve dar-lhes base de clasificadón otro criterio. Freitas 
definição jurirlica. ha qt~erido referjrse, segun se saca de sus 

Com esta providencia, se corta toda diffi- palabras, à las clasificaciones de Plnel y de 
cuidado, evitam-se controversias sobre a Esquirol, ya abandonado~, y esas mismas 
accepção de um te1·mo technlco que pódé clasificaciones las ha comprendido ó copiado 
variar de significação segundo se adopt<t o mal. Es el caso que él toma sólamente la 
seu sentido vulgar, o medico ou o judi- mania, la demencia y la imbeeilidad como 
ciario. formas aceptadas, cuando el primero de 

Nestas condições qualquor termo sorve. cstos alienistas reconocia cuatro : la mama, 
Assim nada se tem a objectar ao projecto la melancolict, la demencia y el idiotismo, Y 
Coelho Rodrigues por ter adaptado o V(;llho 
termo demente (art. ll), pois que, no art. 12, 
definiu elle o que o projecto entond13 por ( 1 ) Estudios mrJdico-l"egales sobre el Mcligo 
demenciaA, penas estas definições compre- civit argen/,ino, Buenos-Aires, 1900, P· 267 



:;o4 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

el segundo, cinco : la. hpemania, l ::t. mono-
mania propimnenle- clt-clw, la mania, la. de-
meneia y la imbecitliclad ó idiotismo ». 

O Projecto Bevila.qua. reduz a tres os esta-
dos de insanidade mental- molestias men-
taes, surdo-mudez e perturbações mentacs 
tl'ansitorias . Para de~ignar as molestia,s ou 
en ferm idades n1entaes ado]Jtou d.) Esbor;o de 
Teixeira de Freitas o termo-alienados , pN-
curando ampliai-o nós 'alienados de qualqtte?· 
especie <lo art. 4. 0 do Projedo Pl'imi ;ivo. A 
com missão revisora preferiu ( art. 5 ) 
os loucos ele todo o genero, d:;t Consolidação 
das leis civis, que por sua vez já o havia 
acloptado do Codigo Penal de 1830, como 
expressamente declara Teixeira de Freifas 
( l ) na seguinte nota 34 ao art. 29 : 
« Desprezei a variaJ.a terminologia das lei~> 
antigas sobre loucos, usando da cxpressio do 
art. 10, § 2° do Cod. Cr im. » 

A insufficioncla. desta ultima expres.>ão, 
loucos de lodo o geneTo, é, no emtanto, ma-
nifesta o um jurista patrio dos mais enü--

•nentes, Tobias Barreto ( 2 ), já o havia 
posto em evidencia. A critica magistral a 
que o illust re jurisconsulto submetteu a 
expre.3são se concluo por estes term:;s que 
bem a resumem: «Os l1ucos de todo o genm·o, 
a somma de todos elles , é sempre i)lfcrior 
ao total dos que são irresponsaveis etm con--
sequcJlcia desse desarranjo (na economia 
psychic::t. ), e d'ahi podem resultar, como etc 
facto tem resultado, nã·J poucas injustiças 
no exorcicio da penal-idade ». A analy.>e do 
Projecto nos mostrará . que aquil !o que 
aqui se affirma da re~ponBabilid ad.e pe nal 
tem applicaçã:J intei ra á. ca1Jacidad.er civil. 

A expt·cssão aUenados de qualqtte1· e.;pecie 
é, sem duvida, mais compre!tensiv í1 do c1ue 
loucos de todo o qenero e sm·ia mesmo tLO 
termo alienados quÕ Veyga daria pref\~renc ia 
para o Codigo aPgentiJJo. Ainda que a cert•JS 
respeitos os termos alienaçl7o e loucura ·~e
nbam sido ompregad. s como equiv(lolentos 
para designar o desarranjo mental mprbido, 
sobretudo em linguagem v ulgar, é certo, 
todavia, que especialmente na psycltiatria 
franceza, ao IJasso que o termo lou cur~1, foZie, 
é empregado, de }Wcf'crencia, para designar 
as molestias mentaes propria mente d"itas, 
no termo alienação mental so comp,rclicn-
dem O:-ltas e mais os casos de invalidez 
mental quo não, são em rigor m(llcstias 
montao.~ . mas simples rcs·iduos etc mqlestias 

( I ) Teixeit•a do Freitas: Consolirloçtio elas 
leis civis, lU o de Janeiro, 1876, p. 25 . 

ce1·cbraes do período embeyooario, fetal Otl 
infa.ntil. ' 

Nos povos latinos, a accepção jurídica da 
expressão alienação mental é toda f'ra,ncaza 
e data da celebre lei de 1838 sobre aliena-
dos. O uso do termà no sentido generico 
remonta. a. Pinel e Esquirol, mas só na-
quella lei a oxpeessão, até então toda mo-
dica , r ücebeu a sua consagraçáo jurídica e 
entrou p::t.ra o patl'__imonio da t erminologia; 
legal. A lei de 1838 se destinava á pro-
t ecção e á. assistencia dcs loucos, mas 
abrangeu nos termo~ alienação mental não 
só estes como os il'nbecis e idiotas. Sanccio-
nando este emprego, o jurisconsulto Trop-
long foi o primeiro , segundo Parchappo, 
a discl'iminar a,; especies que juridicamente 
estavam comprehendiclas no genero aliena-
ção, mencionando duas: a imbecilidade e a · 
!lemenciá ,e comprehendendo nesta a loucura 
continua ou intermittente, . total ou parcial, 
tranquilla ou tempestuosa e delirante. 

Nestas condições, a expressão ·alienaç{ío 
mental conesponde r igorosamente ao termo 
demenc-ia, na accepção generica que teve 
no direitõ romano e como foi empregado 
no Codigo chileno, no projec to Coelho Ro-
dl'igues, etc., tendo _mesmo signiilcação mai il 
lata no Codigo penal fmncez onde so con-
stituiu em tlléma ol)rigatorio de intermina-
veis d iscnssões. Com et-rcito, ainda hoje 
serà difficil descobrir melhor definição de 
alienação mental do que aquella que, sob 
a denominação de demencia, deu Paulo 
Zacchias nos segt,üntes termos: Deme1itia 
gener-ic~tm nomen cornprehendens sub se umnes 
a(('ectus in qttibtts mens veZ errat, vel clebilile1· 
opemtur. Accreseente-se ao de(icit quanti-
tativo, afTectus in· qttib~ts mens debilete1· ope-
ral.ttJ•, a perversão qualitativa, affectus in 
quibus mens en ·at o ter-se-ha o quadro com-
pleto de todas as incapacidades civis por en-
fermidade mental. -

Por mais ampla que se torne, poré!U, 
esta accepção generica do termo alienado, 
não será posoivel, aincla assim, abrange1· 
nelle todos os estados mentaes que exclnem 
a capacidade civil. E' o que accentua bem 
Parcllappe, um claquelles auctores que mais 
defendem o sentido generico da expressão 
alienação mental. Referindo-se á interpre-
tação de Troplong, ensina Parchappe, (!): 
«A' la condition elo cettc interpretation dos 
tormes légaux, imbecilité, clémenco, et f'u· . 
re111·, q_uc los méclecins cloivent d'aubnt 
mienx accepter qu'ils en ont eux·mêmes 
f'oumi le.J principalcs donnêes, la signiti-

( 2. ) TolJiDs Baareto : llfenores e loucos (I) Parchappe. Art.Alidnationin Dicc.En· 
em 1lireito cr i·minal. Rio de Janeiro, 188<1. , cycZopedique eles Sçiences mdclicales, Jrc sé-
p . 125. Iie, vol. 3. 



C:ODIGO ·CIVIL BRAZILEIRO ,305 

cation du mot aliênation mentale se 
trauve definitivement être au poiot de vue 
lêgal la n}ême qu'au poiot do vue acl.mi-
nistratif et médical, celle d'un terme gê-
nêrique embras~ant tous les états de dé-
possession -de la rai>on qui sont procluits 
par les diversos formes et les divers clegres 
de l'imbeci!ité et de la fali e. Il est impor-
tanL de rêmarquer que cette intCI!prétation 
laisse en dehors de la portée · des mots alié-
nation mentale et aliénés Jes divers trou-
bles de la . raison qui peuvent être. pro-
duits par causes autres eJUe l'imbecilité et 
la folie, soit dans l'ét;:tt pathol@gique comme 
dans les délires febriles, -sympathiques ou 
toxiques, soit dans l'état physiologiquc 
comme d<1ns Ies <1berrat ions mentales liées 
á 1<1 surexcitation nerveuse et aux paroxys-
mes des passi.ons. Or, parmi. ces troubles 
de la raison, ceux qui dépendent d'un etat 
pathologique, bien qu'ils ne puissent être 
rapportés à l'aliénation mentale et qu'ils 
ne puissent motiver ni la sequest1·ation ni 
l'interdiction, doivent pourtant être coosi-
derés comme exclusif's de l<1 capacité ci-
vile et de l<1 responsabilité penalc <1ll rno-
ment oü ils oxistent. Sous ce point de vue 
ils se rattMhent iL l'i.nsanité d'esprit du 
code civil ·ct i1 la dérnence dv. code penal e». 

Não se póde admitttr; pois, que os ter-
mos alienaçc"ío mental do Projccto se appli-
quem a todos os casos de insanidade mentaL 
que, afóra a surdo-mude2:, deve prevêr um 
·Coiligo civil. O proprio auctor do projecto 
sentiu duvidas sobre a sufficiente elastici-
dade da expressão para abranger implici-
tamente a todos os casos que nella deseja.va 
incluir, e duas vezes as revelou. 

A primeira vez foi quando, _tendo usado no 
art, 4; 0 § 3.P, sobre incapacidade, da ex-
pressão alienados de qualquer especie, em-
pregou no art. 528, '§ 1. 0

, sobr6l intordi-
cção, a · expressão alienados de qualquer espe· 
pecie incluídos ent~·e elles os fracos de espírito. 

Ora, os fracos de espirito estão rigorosa-
mente comprehendidos nos alienados o se o 
auctor, usando da expressão incluídos entre 
elZes os fmcos de espi'l'ito como tinha usado 
do complemento de qualqUer espeGie, acre-
(]itou te:i· augmentado o raio de comprelien-
são da sua definição e poder abranger nella 
todos os casos de insanidade me:n.tal, incidiu 
manifestamente na mesmaillusão que tive-
ram os -revisionistas com o complemento de 
todo o gene'f'o accrescentado a lõucos. Por-
que, ou os termos alienados .e loucos conser-
vam o seu V<Llor techn~co e poi' mais que 
se diga dos primeiros que serão de qual-
quer especie e dos segundos que serão de 
todo. o genera, delles estarão sempre ex-
cluídos certos casos de insantdade mental 
permanente e os transitaria~: ou aquelles 
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c0mplementos retiram aos termos alienados 
e lot;cos a sua significação psychiatrica. para 
abmnger nolles todos os casos de insanidade 
mental menos a surdo-mudez, ·e então elles 
adquh·em uma signi-ficação de méra con-
venção, toda jurídica, quo o Projecto tinha o 
dever de precisar e definir, mas que não o 
fez nem para um nem para outro caso. 
Accre;;ce que, se a clausula incluidos entre 
elles os fracos de espírito, devia dal' no 
art. 528, § 1. 0 , maior latitude a alienados 
de qualque1· especie, cumpria reserval-a para 
o§ 3. 0 do art.4 .0 ,porquanto a incapacidade 
tem mais extensão do que a interdicção, -
pois nem todos os incapazes serão fol'çosa-
mente interdictos. 

A segunda vez senti o Clovis a insufficien-
cia, no Project0, da expressão alienados de 
qt•alque~· especie, quando, na parto especial 
do Codigo, nos arts. 2<!7, § 1°, e 1800, § 3°,, 
do Projecto prirniti\éo e 1963, § 3°, do Pro-
jecto revisto, previu casos do incrupacidade 
civil por estados d~ insanidade mental ·es-
tranhos íL alienação. 

Sem duvida, uma vez acceita qualquel' 
das duas formulas, <1 jurisprudencia e os 
commentadores <1cabarã,o pol' incluir em 
loHcos ele todo o genero ou alienados de qual-
q,_;er especie todos os casos concretos em que · 
a pm'turbação mental alienar a capacidade 
civil. M<1s seguramente é para discutü·-se 
a utilidade da codificação se ella tem de 
deixar o sentido preciso de uma expressão 
fundamental, ent1·egue ás -contingencias e 
co11troversias das opiniões individuaes, ou 
ás interpretaçóes discordantes dos julgados. 

A não ser,_ de facto, por uma convenção 
de puro arlJitrio, jamais se conseguirá in· 
cluir em loucos de todo o genero todos os 
casos de incapacidade ci;vil por anormalidade 
ou perturbação psychica, de que o Projecto 
não se occupou, dando-os naturalmente por 
comprehendidos naquella rubrica geuerica. 
E estes são casos não só de estados perrna-
mentes de insanidade mental como de esta-
dos t1·ansit0rios. 

III. API:IASIA-D'entre os exemplos mais 
salientes desta asserção em relação aos es-
tados permanentes, se poderão mencionar 
diversas modalidades da a)ilhasia, em que a 
incapacidade civil por deficiencia 0u impos-· 
sibílidade de exteriorisação do pensamento, 
póde coincidir com a mais perfeita integri-
dade da razão. E será, pm.· certe, muito 
<1buséJ,r da significação u.os termos _capitular 
de louco aquelle em quem se reconhece a 
inteireza do espírito e confundir causas de. 
sua natureza tão dtsti'Ilctas, que podem co-
existir n'um mesmo individuo, conservando 
cada qual a sua autenomia ! porquant@ nem 
só o aphasico póde enlouquecer,como o louco 
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se tornar apltasico. Dejorinc (l) delimita princrpw jnsto das analogias reaes entre 
hem o grupo dos aphasicos: « Un soLu'd, un aphasicos e stredos-mudos, chegava á. conclu-
aveugle, un paralytiquc mi sont pas dc .3 são ínacccitavel de se dever dc~r a to:los os 
apbasiques. L'aphasique est co malade qui~ aphasicos incapazes um conselho juliciario, 
jouissant do l'inMgrité do ses appareils - wstentou elle que o art. 489 do Codigo Na-
lJhonateur, auditi.r ou visuel- est incapable poleão não se podia applicar · ao.> aphasicos, 
d'exprimer sa pansée et. de communiquer pois que, se ao tempo da elaboração do Co-
avec ses semblables par un ou plusieurs des digo já era conhecida a molestia, não tinha 
procédés ordinaires: parole articulée, lectLl- ella ainda adquirido a notorieJ.ade exigida 
re, écriture, audition. En outro, l'aphasie para ser tomada em consideração. A com-
suppoi>e l'intégrité de l'intelligence. Tout missão nomea:ol.a pela Sociedade para dar pa-
aliéné qui ne parle pas, parco qu'il n'a pas recer sobre a communicação de Lefort, re-
d'idée à expriiller, n'est pas un aphasique. ousando o seu apoio ao alvitre lembrado, 
La perte des idées est donc à separel' de affirmou que os a]Jhasicos incapazes estão 
l'aphasie.» D<i. umaidéa exac;a, da situação previstos no art. 489 do Codigo Civil frau-

, mental par;icular em que e_sta moles tia pMe cez, a cuja definição de alienados se deve dar 
collocar o doente, a seguinte definição de não o sentido medico, mas a accepção legal 
Pitre.3 (2) de uma das f'órmas mais in teres- defendida por Demolombe. 
santes da aphasia- a paraphasia: « Lapa- Creaudo, n'uma memorla nob:vel sobre a 
raphasie est une pertuebation de l'émis>ion capfl.cidade dos aphasico3, a. expre3são demen-
du la.ngage par le fait de lac1uelle certains cia aphasica, Bianchi (1) parece ter chegado 
roalacl.es, d'aillours intelligents et sachant á mesma conclusão pJr c:tminho diverso. 
parfaiternent ca qu'ils vouuraient exprimer, Aquella expressão sugger.e immediatamenta 
emploient in volontairement. poul' révetir as analogias que os casos extremos de aphasia 
leurs pensées, des signos inaproprié.;; ; üe temn com os casos de demencia por lesões 
telle sorte que, leurs iJées rest:wt justes, cerebraes e instinctivamente indica ,pal'a 
leur l ::mgage est cependant incoerect ou in- todos elles o remedio juriJ.ico ela interdicção 
coherent au poiut Lle devenir pal'fuis alJso- aproprübda. Não se póde . negar que, para 
rnent ioiu telligible.» coLtigos jcí feitos, como são o francez e o 

A condição mental dos aphasicos é, pois, italiano, é esta a conducta a seguir, pois que 
complexa e itn)Jorta distinguie o que peeten- é preciso descobrir no t exto da lei as d·ispo-
ce prvpriamente á aphasia, pelo embaraço si:;ões que melhor ,·e appliquem a remediar 
opposto á communicaçã.o do pensfl.mento, elo ~quelles casos que o legislador não proviu 
que pertence á repercus3ão da lesão produ- irectamente. Ora, na aphasia pura, ha com 
cto:•a da aphasia sobre as outras funcções ffeito, um deficit manifesto r·.a intelligen-
cerebrae.$. Por isso, Bianclli distingue, com qia, pois no sou todo a i!lítelligencia não 
grande· ÇJ,C(:lryÕ, do ponto de vista medico le- C10mprehende só a elaboração. do ponsamen-
gal, os ClJ,jSos·efU que a aphasia é simples ~o e sim elaboração e exteriorisação. O ho-
symptoma çle uma lesão grave do cerebro, inem que, possuindo vigoros:t elab:Jração in-
u'aquelles casos de aphasia pma que rosul- ~e!lectua l , não pôde mais externar o pens.t-
tam de uma lesão tão circumscripta do ce-. mento, na transmissão e recepção das idéas, 
rebro que este póde ser considerado normal é evidentemente um desfalcado da sua po-
para tudo o mais. Sobre os primeiros casos ~encia mental, um enfraquecido da inte tli-
não podem occorrer contestações, pois en- ~encia, do .me_sr~o modo qu~ é um .invaliclo. 
ilram toJos na regea commum das demen- phy8lCO o mdtvlduo que, dtspJndo, embora, 
cias apoplecticas. Toda a duvida es tá nas 11e for te mu:;culatura e sanissima innervação 
aphasias pu.ras. cerebro-espinhal, . se torna paralytico por 

Estão as apha.sias puras comprehendidÇJ,s na ~ecção do nervo principal do membr.>. 
denominação jurídica de alienado:3 ~ I!; convem notar,que na aphasia é um ver-

Por occasião de uma communicação á So- ~adeiro processo psychico quo se acha com-
ciéte rJe ·médecine légale de France, em 1872, peomettido- a memorla das imagens moto-
oro qqe o advogado Lefort (3) partindo do p1s e sensoriae3 da linguagem. 

E' impossi vel, porém, levar mais longe as 
(l) Dejerine: Sémiologie du systeme ne1·· 

'Veux in Traité úe Pathologie Géné1·ale de 
BoucharJ . Tome V, Par is, 1901, p. 395. 

(2) Pitres: E'tude sur les pm·aphasies , Re-
-vue de Méd.eci.ne, 1899, p . 337. 

(3) Lefort: Rémarques sur l'inte1·diction 
des aphasiques ( Ann. d'hyg. pu bl. et de 
roéd. lég. ' 1872, v. 2°, p. 417). 

·' 

fl-.Ilalogias. · 
Entre a verdadeira demencia e a cl.emen-

pia aphasica. ha esta JJot;tvel diffel'ença que, 
~mquan to na primeira a desorganisação p.>y· 

(2) Cont1·ibuto clinico alla dottrina della afçt· 
sia rispetto alla intelligenza ecl alla capacitd 
[Jiuridica (I! Polic!i.p.ico, vol, L, fe~sc. 9). · 
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chic:t compromette essencblmente as mais 
elevadas manifestações da intelligenci.a, a 
razão e o livre arbitl'io, na demEmcia apha-
sica, e~ta.s se conservam inhctas ou apenas 
ligeiramente enfraquecidas e só na exte1·iori· 
sação do p::msamento, na li.nguagem, é que 
reside o de(icit. E esta distincção basta p:~.ra 
approximar a L~.emencia verJaclcira da lou-
cura, tanto quanto d'ella afasta a demenci t 
aphasica, impondo ao mesmo tempo aos no-
vos codigos civis o dever do prevêr os· 'dous 
casos com toda a precisão e clareza. 

As analogias que Lefort descobdu entre 
aphasicos c Sul·dos .. mudos, comparando o 
aphasico que póde esc1·over ao surcl.o-mudo 
lettrado e o aphasico que não se l!Me fazer 
cJmprehender ao snrdo·mudo illottrado, ~ão 
muito justas e acham-se s:mccionaLI.as pelo 
apoio quCl lhes presta Kt'ttffG-Ebing. ···como 
nos aphasicos, é indispenswol distinguit' nos 
sur.l.os-mudod aquolles c:tsos em qu leste de-
feito é _pol'ipherico o simples .consequcncia 
da lesão do appareLho n,uditi v o, dos cJ.SOl em 
que ellc é central e ~'esu:ta de uma lesão dos 
c~ntros :wrvosos. Por via elo r0gra, esta 
íhstlllcçao corresponde á do surdo-mudez 
c?ngenita c su1·do-mudcz ttdquil'ida na infan-
cta. Os surdos-mu ·.os por lesão central sã1 
quasi sempre idiotas ou . imbocisí além de 
surdo3 .. mudo.::. 
, Como os sm'dos-mudos, idiotas e imbeci's 

ou de lesão centeal, na qualidade de invalidas 
mentaes, jà estão de facto incluídos no nu-
mer·? dos alienados, parecia, e em rigor era 
poss1vel, que devesse bastae aos codigos pee-
vêr em capitulo especial a incapacida,de dos 
surdos-mudos de lesão peripherica ou intelli-
gentes, dividindo-as .em educados e não edu-
cados. 

Parece me.>mo que é esta a douteina do 
Codigo Allemão que só, no art. 1910, da 
ouratelh voluntaria, se refel'e a surdos, mu-
dos e cegos como casos de enfermidade phy-
stca q~e impos.sibill tam de cuid::u· dos peoprios 
negocws; natur:a.lmente porq ue,quanJo a sur-
~ez e .. a mudez se complicam de idiotia ' e 
Im?ecihcla.de, o caso incide na,s disposições re-
latlvasá. alienação mental. Peeferiram,porém, 
a maioria dos codigos modernos- e, com elles, 
os projectos brazileit·os dividir os surdos-
mudos em educados e não educados, conside-
rando assim na mesma situação psychica o 
surdo-mudo idiota, que não p&de aprender, e 
o surdo-mudo intelligente e de le.são pel'i-
pherica, que, embora capaz de aprender, não 
recebeu instrucção. · 

Ora, entre o aphasico puro que, embora 
na posse da sua capacidade intellectual, 
Dianchi iguala ao demente porque a lesão 
aphasica o impossibilita de externar o pensa-
mento, e o surdo-mundo peripherico que, 
embora capaz ele aprender, a lei igualou, 

por falta de educação, ao sut•Jo-mudo .idiota, 
corre a mesma relação que entre a situação 
ment[ll do verJadeit'O demente e a do ver-
dadeiro idiota, relação que se acha formu-
lada na. classica s~ntença de Esquirol: 
« L'homme en démence est pl'ivé eles biens 
dont i! jouis.sait autrefois; c'est un riche 
devenu pauvre: l'idiot a toujoues été dans 
l"infortune e·t dans. la miscre.» 

Poe conseguinte, se a domencia áphasica, 
do certas formas de aphasia pura., deve in-
cluit' estes doentes no numet'O dos verdadeiros 
demente3, como quer Bianchi, e fazel-os in-
cidir na mesma disposição em que o codigo 
prevê os alienado3, por ig~al ~itulo, . a 
idiotia legal do surdo-mudo pee1pherwo doVla 
bastar para fazel-os incluir na definição juri- . 
dica dos idiotas em geral, dastinaudo-lhes a 
mesma providencia legal. 

0.3 legisladores, porém, não pensaram as-
sim e fizeram bem. Ao lado das disposições 
que prevêem a incap:~.cidado por verdadeira 
idiotia, os codigos e com ellos o Projecto 
br,tzileiro, collocaram as que so referem es-
pecialmente aos surJos-mudos. E' quo este 
terreno de analogias é perigoso em extremo 
e ninguem póde peevêr a que raciocínios se 
pod9rá recorrer na execução da lei para pro~ 
var, com tal recueso, a incapacidade de pes-
soas realmente de espiritG> valido. 

Não estejam, pois, os nossos legisladores a 
se apegar ás analogias que possam existie 
entee a incapacidade por demencia verda-
deira e a incapacidade por aphasia, pa1•a in-
cluir e.sta no grup0 das alienações; e pre~ 
vejam explicitamente os casos de aphasia 
comCl prev'iram os de surd!!l-mudez. Para isso 
basta uma formtll<J. gornl ern que esses casos 
possam entrar liveemente, mJsmo sem noc 
meaçã.o da molestia e é claro que, se elles 
não podem estar incluídos na de alienação 
montai, estão real e naturalmente compre-
henJ.idos na ft•aqueza intellectual de §lo do 
·aet. 6° do Codigo Allemão. 

NatuealmClnto o legisladO!' allemão sabia 
qtio, empregando aquella expressão, enfm-
quecimento intelteclttal, não commettia uma 
redundancia oxcu>ada, querendo prever nella 
a deme-ncia e a iLliotia. j{t comprehendidas na. 
alienação ; mas, com certeza, tinha em vista 
protegGt' de modo directo ca~os especiaes 
como · G.> de aphasia que no antigo direito. 
prussiano, estavam comprehonclidos nas di>-
posiÇões segundo as quaes « le malattie ó le 
impel'fezioni corporee, dato clle non inducano 
dei disordini nelle facolt<\, mentali vengono 
pecse in considera.zione dal Codico solo in 
qu:tnto dall'imperfczione del'iva un impedi-
mento a farsi capü'e, e per conseguenza a 
provvedere ai propril interessi (Krtttrt-

.l!:bing) ». Complexos, como são os casos de 
i~>pha~ia 1 é natt1Pf.l.~ que a elles se appliquem 
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ainda, no Codigo Allemão, as disposições 
do art. 1910 relativas á cmatclla volun· 
taria. 

Em conclusão-em vez, pois, dos alienados 
de qualquer especie incluídos ent1·e elles os 
fracos de espirito, do art. 528 § 1 o do Pro-
jacto primitivo, conviria figurar no § lo do 
art. 5° do Projecto revisto: os alienp,dos ele 
qualquer especie 011 os loucos de todo o genero, 
comprehendidos entre elles os que po1· fraqueza 
intellectual neto podem cuidar- elos p1·oprios 
interesses ; com esta ou com redacçãb que 
melhor satisfação dê ao pensamento ex-
posto. 

IV. EMBRIAGUEZ HABITUAL- Ainda não Se 
podem incluir, no numero dos loucos de todo 
o gene1·o, os indivíduos que, por embriaguez 
habitual, compromettem a tranquillidade, 
segurança e futuro das proprias f'amili:;ts c 
requerem a protecção da lei. O Codigo Civil 
Allemão, que andou tão avisado admHtindo 
este motivo de interdicção, deu-lhe no § 3° 
uo art. 6°, lagar distincto e especia l ao lado 
das moi estias meutaes e da prodigalidade. 

Strassmaon já havia demonstrado que, 
para se poder considemr o alcoolista como 
imbecil (blodsin nig), seria necessario r.JllC 
nelle so verificasse verdadeiro systema deli-
rante, grave enfraquecimento intcllectual ou 
os estados de confusão mental que acompa-
nham as exaltações das bebidas alcoolic.~s. 
Sem cllcs, a reincidencia na embriaguez e 
no clelicto, 11ão ba taria para justiticat• uma 
interdicção por alionaçlo mental. Por con-
seguinte, sendo, de facto, indispens;1Vel a 
interdicção dos a.lcoolistas inveterados, como 
o demonstrl'tm ent1·e outra as proprias oL,ser-
v::tções de Strassmann, fazia-se n.ecess<trio 
considerar a embl'iaguez habitual poe si 
mesmo como motivo sutficiente de in tcr-
dicç?Lo. 

Assim concloio Strassmann (l): «Corto 
l'interdiziono é necc saria per questi i.ncli-

. vidni; ma non li po~~iamo ritonore c giudi-
C<UO pazzi sino a che mancano gli o'tremi 
osscnzia.lo della pazzia: qui deve intcrvenire 
la interdizionc dei bevitori già propostct ed 
accolttt nel progetto del nuovo Codioe (h•je 
tu·t. 6° s 3• do Codigo Allcmão). Ma sino a 
che quo ta intCl·dizione n. causa di ubbl'ia-
chozza non esista nolla logislazione resta nei 
I'apporti sociaJi una lacuna assai Lamentata, 
oho le no tre pcrizie non possono colmn,r .» 

Esta judiciosa consideração ele Stra~ mann 
deixa orn OYitlencü1 o er1·o de dontl'ina psy-
chiatJ•ica, que, no )J:.~boço ele Cocligo Civil de 

Teixeü•a de Freitas, Lmspieou o ar&. 80: 
A velhice só po·1· si nlío é p1·ova de alienação . 
mentctl, e nem tcro pouco qualquer· enfei-miclade 
perpetua ou duraclo twa , desr·egmmento de cos-
tttme.s, ott emb1·iaguez habit-ual; devendo -se 
em todos os casos presumi~· o estado nonnal 
elas faculdades i?'ltellectuaes de cada um, em-
qtwnto ncro houver prova do cont1·cwio. 

Apenas com a excepão do des1·eg1·wnentos 
ele costumes, Felicio dos Santos adaptou esta 
doutrina, no art. 905 do seu projecto: Só po1· 
si, nem a velhice, nem qualquer enfe1·mi-
dade du1·adou1·a ott pe1·petua, ou a emb?·ia'-
guez habitual, dão motivos á intm·clicç<to, 
devendo-se, em todos os casos, p1·esumi?· o 
estado no1·mal das faculdades intellectuaes 
de cada ttm. · 

A justificação do artigo mais o compro-
mctte:~· f.< A regra, affirma Felicio dos San-
to3 ( l ), é que todos se devem presumir 
no goso regular de suas faculdades intelle-
ctuaes. A loucm~~ e a imbecillidade são 
estados anormaes do homem. Emquanto se 
não provar que qualquer pessoa é louca ou 
imbecil, deve se eutoncler quo é capaz de 
administrar seus bens... A emlwiao·ue~ 
habitual poderá levar li loucura, c feeq~wn
tomente é esse o seu termo fatal ; mas por 
si só não ú loucue~ ». 

Os que sustentam que a embriaguez habi· 
tualrequer interdicção nt'i.o se lembeariam 
de sustentar que clla é loucura, mas apenas 
que é um estado men&al anormal equiva-
lente á 1 loucura em seus effeitos juri· 
dicas . 

Folicio dos Santos commette o erro de sup-
pôr que a intel'dicção ê qualqnet' causa de 
essencial, inherente e exclusivo ao teata-
mento jurídico da, alionação menta.l, quanllü 
a interdicção é apenas uma providencia 
jurídica do alcance pratico, que se in· 
spira na. possível violação, por parte da lou-
Clll'"" e ~o outros estado montaes a.normaea, 
como a embrütgncz habitltal, dos direitos 
civis turelaclos pelos codigos. 

VI. PrtoDrGALIDA"DE - E' precisamente isto 
o quo domons&ra a, interdicçKo dos procli· 
gos, que Felicio dos Santos admittiu som 
ter confundido prodigo com loucos ou im-
becis, <l sem mesmo se ter dado ao 
trabalhg ele justifica,r·se rle ter sn ppri-
mido do art. 80 do Esbcço o des,·c-
gramentp ele costwnes, que, para Teixei- . 
ra. de Feeitas, como simples caso de prodi-
galidade, devia figurar ao lado da velhice e 
da embriaguez habitu ~t l na qualidacle do 
estado <mormaes quo não se elevem con fun -

(1) Fritz Stt•a sma.nn: 1Va11uola di medi i1w ( l) Felicio üos Su.n&os: P1·ojecto do Co-
lcgale. Trn.d. do Dr • .M. Cat•ra.ra., TOl'ino, .digo Civil bra~ileiJ·o c commentai·io. Tomo 2, 
1901, p. 938, Pio de .r.p.ueiro, 1885, pa.g. 245, 
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cHr com a loucura. Com effcito, ne commen-
tario ao art. 80, escreveu Teixeira de Frei-

. t<IS: « Des·regramento de costumes : do que 
ordinariamente resulta a dissipação dos 
bens, como tem prevenido a nossa Ord. 

-L. 4. o T. 107 quanto ás viuvas. E' um caso 
de prodigalidade e já declal'ei os motivos que 
mo inüuziram a não admittil-a como causa de 
incapacidade.» 

Clovis Bevilaqua ( l ), encarando a ques-
tão jurídica de um ponto de vista muito 
unilateral, tomou na materia, uma posi-
ção pouco 'def'ensa,vel. Ensina que a cnra-
tellét dos prod.igios, correspondendo a uma 
pha.se já transposta da evolução da proprie-
dade, a phase do commnnismo familiar, é 
hoje anachronica e como tal deve ser abo-
lida em nome dos princípios modernos da 
liberdade individua,l, segundo os quaes póde 
cada qual dispôr da sna fortuna como 
melhor lhe approuvcr. Attendendo por este 
modo ao elcmonto economico da primitiv-a. 
instituição da, curatella dos prodigos, Clo-
vis desprezou o elemento psychologico de> 
desarranjo mental, que, desde o direito ro-
mano, concorreu com o elemento econo-
mico para completar a figura jurídica deste 
caso particular de incapacidade civil. Ora, 
se aquelle elemento e_conomico gradualmen-
t€l se esbateu e se apagou por fim na evo-
lução do direito de propriedade, o ele-
mento psychologico accentuou-se e com--
pletou-se na phase actual do direito civil, 
trarjsformando-se para dar á questão eco-
nomica não mais a feição de protecção aos 
interesses communs da família, mas a da 
moderna pro-~ecção legal aos interesses indi-
v.iduaes do intcrdiccndo, invalidado pelo seu 
desauanjo psycbico. 

Não par·eça extraordinario qne,nesta ques-
tão, os codigos modernos tomem por guia 
ét psychiatria, pois, desde o direito roma.-
no, a ella sempre coube esse pa.pel. Um 
commentador auctorizado, Audibert ( 2 ), es-
creve : «En résumé, l'hi.;toirc du dévelop-
pement du droit romain, en matiêre de 
i'olie et de prodigalité, atteste le profond 
cbangcment qui se produit, de la loi des 
Douze Tablcs à l'époque impériale, dans la 
conccption des maladies menti:l.les, et elle 
montre commcnt les progros de la juris-

( 1) Clovis Bevilac1na : Di1·eito da Familia 
- § 92, Curatella dos procligos. Recife, 1896. 

( 2) A. Audibert ; De la condition des fous 
et des prodigues en (l?-oit 1·omain et ele l'in-
fluence que la science rnédicale a exe1·cée en 
ces matie1·es sur l'évolution du droit (Arcbiv_es 
d'anthropologie criminelle et eles scien-ces 
pénales. 1892, pag. 593). 

prudence suivirent ceux de la philosophie et 
de la médecine». 

De facto, commentando textos e apoiando-
se na auctoridade de Ubbelohde, de Mar-
burg, que publicou notavel trabalho sobre 
a questão, Auclibert mostra que á primiti~ 
va interdicção dos prodigos, de caractm; 
puramente economico, na lei das Doze Ta· 
boas, o pretor accrescentou, em época mais 
recente, uma curatella fundada nas ana-
logias que correm éntre prodigo e louco e 
justificada em razões sociaes de ordem dif-
ferente. «Mais à une époque plus récente, 
on cessa cl'envisager aussi exclusivement 
l'interêt de la famille eivile. On considera 
que la prodigalité était nuisiblc á la chose 
publique ( eropedit 1·ei publicce ne quis re 
sua rnale utatur) et que d'ailleurs il éta'it 
humain de protéger contre eux-mêmes, ceux 
qu'un instinct de prodigalité entra1nait à. 
la ruine». 

Remonta assim ao direito romano a equi-
paração do prodigo ao alienado. Sómente a 
psycbiatria da época não estava em con· 
dições de demonstrar directamente aquillo 
que o profundo senso pratico do legislador 
romano havia presentido, mesmo sem lhe 
ter sido possível então vêr naquella equi-
para;ç-ão mais do que uma ficção da lei. E' 
Clovis ( l) ·quem nos ensina: «A lei co11si· 
dera a prodigalidade a externação ~ara• 
cteristica de um particular desarranjo men· 
tal, de uma psychopathia restricta -ao go• 
verno da fortuna boni.taria.» 

Ora, a medicina moderna está no casõ 
de demonstrar que aquillo que Clovis tem 
por uma, simples consicleraç.ão da lei, repre,-
senta a ve1·dade psychiatrica. A supposta. 
integridade mental dos prodigos e a liber-
dade moral da sua incontinencia não eram 
mais do que um erro, ou antes a cantis-
são do atrazo da psyc1liatria da época, que, 
não possuindo uma concepção segura das 
loucuras lucidas, era obrigada a ter por 
normaes estados de alienação incontestes. 
Quem usará affirmar hoje que não estão 
incluidos no grupo dos degenerados esses 
individuas·, que, sem a menor previdcncia, 
com manifesta incapacidade de trabalho 
seguido, perdidos ·nos insuccessos d.e mil pro· -
jcctos c emprezas, experimentam todas as 
carreiras, consomem todo o seu patrimonio 
e acabam na. indigcncia ~ 

A prodigalidade em certo g1'áo é uma 
manifestação da degeneração · psychica e os 
prodigos não são mais do que fracos de espi-
rito e desequilibrados aos qu:1es o codigo 
civil deve estender o beneficio da interdicção, 

( l) ClovisBevilaqua. Direito dct Familia 
Recife, 1896 pago. 561, 
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Em })arte tinhara~ão De Foresta, quand?, ~a 
sessão de 4 de mmo de 1865 da CommL<>sao 
de coordenar:ão do Codigo Civil italiano, 
sustentava que, no ponto de vista scienti.tlco, 
a prodigalidade é uma das forma s da demen-
cia e no ponto de vista pratico, o interesse 
da fa~ilia e da .·ociedade exige que o diss i-
pador possa ser interdicto, em caso de neces-
sidade. Apenas esta interdi.cçâo não deve ser 
outra senão precisamonte a que elle lmpug-
nava, a intordicção relativa do consolho 
judiciario francez ou da inhabilitação ita-
liana. 

Nas manifes tações morbidas da prodigali-
dade, nós podemos subir desde as fo_rmas da 
allenação mental fr anca que, como Já obser-
vava Pisanelli, naquella sessão, devem como 
t a.es ser suhmettidas á interdicção completa, 
applicavel á loucur'êt, até aos casos em que 

· se exo·otb, no syndroma da prodigalidade, 
todo ~ desarranjo morhido ; em que: c;lla, a 

· prodigalidade , Cl apenas «a psyrhoJ?atl~H1 re-
stricta ao o-overno da fortuna bomtarm», na 
phrase expressiva de Clovis. . 

Nas manifestações fcancamente morbtdas, 
podemos destacar com Georges Villeneuvc, 
do Canadá, tres syndeomas degenerativos, 
tidos como forma incontestavcis de aliena-:-
ção mental ; a oniomania, a mania do j~go, a 
clipsomania. Magnan os descrevo: «0nwma-
n1:a . Impulsões a comprar objectos do toda a 
ospncio. Impu!. ·ão con.-cionte, penosa mas ir:-
vencivel a d c~peito de todos os esl'orços e cuJa 
realisação produz um verdadeiro alli v lo. -
ilfania do joqo. Estado de certos _jogador?s 
impellid~s a J{lga.~·· máo grado o. vtvo_ deSeJO 
ele re.·istn', consctentes de sua s1tuaçao que 
olles deplorn.m ; lttta com angustia, der1·ota 
certtL, rea.lisaçã.o do acto se acompanhando 
de phenomenos emocionaes_ muito ·violentos e 
seo-uicla de uma satis('ação mdefin1vel nustu-
ra.da ele pezaees. - Dipsomania . Impulsão a 
beber·; in·esistibilidade absoluta. Luta ener-
gica e inutil contra a tentação. Consóencia 
lucida. An,qust ia oxt1·ema. traduz indo-se P_?.l' 
signaes physicos. Allivio quando a impulsao 
é r calisada» . 

São dignas do fi gurar aqui as justas obscr-
vaç,õe,' de Vill neuve (l): «Poussé it acheter, 
i\. boi1·e, tL jouer, par une iln)mMon à laqllelle 
il no pc11t ré ·ister, le malade compromettra 
·os in térê ts et ceux des siens pour S!;1 procm·o1· 
le .-oulagement que seul peut ltü donner la 
satisfaction de l'impulsion. Il pout dépen ·er 
stL fortuno et même sign01· los contra.ts .lcs 
I>lns onórcux ponr se procurcr l'm·gent n ó-
ce saire. Lorsgu'il aura. épu i~é sos propre 
I'essourcos imméd iates, il no craind1·a pas 

(I) Georges Villenenve: Les alienes devant 
la loi. Mont-réal, 1900, p. 109. · . 

d'engage1•lrrémédiablement l'avenil' pour la 
satisfaction du besoin morbide de boire, de · 
jouer ou d'acheter, qui 1'11bsede. Je confiais 
cl.es cas oü une interdiction survenue en 
temps opportun aurait certainement sauvé 
d'un malheUI' immcrité eles familes honora-
bles, décbues de h ::mte.> prsi.tions sociales et 
d'unc situation enviable de fortune, par sul to 
de malheureuses tendances semblables de 
leurs chefcl responsables. » 

Não tem(ls duvidas de que uma boa parte 
dos chamados prodigos em linguagem jurí-
dica, não são mais do que estes alienados, que 
nem mesmo devem ter direito ás restricções 
da intérdicção mi Ligada. 

Applica-sc mais aos verda.deiros prodigos 
a seguinte llescripção de Léon Dérode (!) : 
«L'expert s'attachera aussi à faii'O pénêtt·ee 
dans l'esprit du jugo cctte conviction que ce 
n'est pas le degré d'intelligence d'nn malade 
ClLLe doit constituer exclusivement la mesnro 
de sa capacitü, mais cru'il faut tenir campte 
aussi des troubles psychiques qui portenb sur 
la spherc afl'ective cu qui alterent plus ou 
moins gravement l'exercice de la volonté'. 
Ils ne sont pas raros les déséquilibrés dont 
l'intelligencc es t brillante sous certains rap-
ports,mais que par la mobili.t éde leurs senti-
m'cnts et l' inconsistance de Ieur.l projects se 
rr..cntrent inca.pables de se conduit·e saine-
ment dcws les aff'aires de la vie civile. Les 
inconMquences de leur condnite, los anoma-
lics ele ~eur cm·acttwe, leur dr:lfaut de juge-
ment, ~e bon sons et ele mosuro ibnt !e 
düsespoir de leurs proches et sont la cause 
do bion Ides ruines. Faut-U signaler encore 
cos deo·ónürds dont l'infirmitó mentale se 
caractéf' ise P<W dos rütours rüriodiqnes d'un 
penchunt irrúJi ~tible à l'ivrognerie, it la 
di.ssipation et au desordre, ou par une fai-
blcsse volitionnclle lncurablc, une r épu-
gnance p.bsolue pour tout e1l'ort soutenu, pour 
tout trQvail róguliol' qui Jes rend impuis-
sants á soignor lcms in t·•rêts Ies plus immé-
diats ~ .... Le caractere pathologique de t~u·tes 
ces a.nomalics est souvont méconnu paT les 
l)ersontjCS étrangeres lt la science psyrhia-
trique.)~ 

Estes são os verda.deiros prodigos, para os 
quctes é , todavia, excessiva a peovidencia da 
inteediqçã.o completa que rocl.amtt Dérode . 

Todayia, maior ainda. é a apparcucia de 
no_rmal[clade nesses in~ivicluos que, na fron-
teu·a d<1- loucura, constituem. por exemplo, o 
gl'Ul)O elos excentricos de Cullerre, (2), em 

(I) L~on Dérode: Les alid-n es et le droit 
civile . l,3ulletin de la Soei 'Lê de méd. men-
tale de Belgique, n. 75. 

(2) A. Cnllerre : Les (1 ·ontie-res de la folie, 
Paris, 1888. 
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·que será facil recrutar grande numero de 
prodigos entre os lunaticos, .instaveis, ave·n-
turciros, extravagantes, sordtdos, orgulhosos, 
dissipadores, inventores, sonhaclores ~ uto-
pistas que o compõem. A observaçao de 
Trelat e a pessoal que Cullerre dá no titulo 
dos orgulhosos, dissipadores, são 03pecimens 
excellen tes. 

Poderia allcgar- se que, a prevalecer a 
doutrina de que prodigos, bebados habituaes 
e jogado1·es de profissão são fórma:s d? insa-
nidade mental, ao cnvez de constttme mo-
tivos especiaes de interdicção, poderiam ser 
previstas na definição. geral de alienados. . 

Em rigor, depende 1sso do modo de defin tr 
jLtridicame_nte a_ enfermidade ment":l. Se ~e 
define a alwnaçao mental r:.ela cons:deraçao 
das suas consequencias sobre a capacidade 
de governar-se, é claro qu() a definição se 
tornar<~ bastante comprehensiva p<ua abran-
ger não SÓ a loucura, eomo OS estado~ esre-
ciaes que ora nos occupan:. O Codtgo rta-
liano ê exemplo disso. Definmdo (art. 324) a 
alicnar·ão mental : abituale inf'e·rrnilá di 
mente ' che lo 1·enda (ao maior e ao menor 
emancipado) incapace de ~urovvede1·e ai p1·op1·i 
in!e1·essi, elle poude associar, na mesma pre-
visão lecré'J, o louco e o prodigo, art. 339: 
L'·in{erm~ di mente il cui stato non sia tal-
mente grave da {a1· luogo all'intenlizione e il 
prod~:go potranno, etc. 

Mns, ainda neste caso, uma razão de o!'dem 
pratica está a exigi~ 9. ue, como na lei i tal~ana, 
se mencione espectftcadamcnte no codrgo a 
prodigalidade. E. esta r~zão ver~ a ser que, 
prPdominando atnda hoJe, no anuuo do~ le-
gbladores, a idêa erronea de que a prodiga-
lidade não é um estad0 anormal, é de temer 
que na pratica os juizes e tribunaes se pre-
valeçam dessJ, duvida para recusar- se a 
acceital-a como causa morbida de incapaci-
dade civil. 

Se, porém, o codigo a modo do projecto 
Bevilaqua, designa as molestias mentaes 
por uma expressão technic ~\ de _s ignificaçf~? 
definida, c >mo loucura e aliC.'naçao moncal, e 
evidente quo nellas não podem estar com-
prehendidos a prodigalidade, a embriaguez 
habitual, o jogo de profis~ão e que estos esta-
doscarecem set' previstos especifi~ad~.uuonte. 

Com etl'eito, o. prodigo, o bebado habitual, 
o jogador de pro·fissão nãe são loucos, mas 
seres anormaes, verdadeiros degenerados 
psychicos. A degeneração psyclüca não pôde, 
porém, estar comprehonu.ida na alienação 
mental, pois representa um conceito mais 
amplo do que ella ; n«;m póde, como a lou-
cura, constituir um motivo geral de incapa-
cidade, puis na variedade proteiforme das 
suas manifestações clinicas tanto se contam 
as fórmas que collidem com os interesses e 
garantias da familia sob as vestes da prodi-

galiclade, como o viela opposto, a a,vareza, 
que, se é um pcccado, um acto ilm~0ral, na. 
no~sa concepção do uireito não ê amda .um 
acio punido ou íllicito ; tanto se depara a • 
obtusão da idiotia. como os fulgores da ge-
nialidade ; tanto se abrigam desequilibrados 
que atte.ntaín ele mão armada contra a or-
dem socültl como excentricos de idéas· e con-
cepções ap~eveitaveis e até grandiosas. • 

Os codigos bem avisadas só adoptam, so 
podem adoptar, pois, como motivos de. inca-
pacidade civil e iilterdicção aquellas formas 
ele degeneração psychica que constituem uma 
ameaça real e perigo immediato para a fo~
tuna, o bem-estar e a segurança das fa~t
l'as. E estas não toem elles outro remedro 
senão especificai-as explicitamente. . 

Apenas é fóra de duvida que s~ po.diam 
abrancrer na fórmula geral de prGdJgaltdade 
as out~as manife.>taçoões, á embeiaguez habi-
tu[l.l c o jogo inveterado qu~ á pyodigalid.ade 
conduzem. Nem ê esta uma stmples vista 
theo ica. 

No t'itulo XXIV, Reglas especiales relativas 
a la cumdtwia del disipador ,o Codigo chileno 
dispõe no art. 445: La d1:sipac·ion · deberâ pro-
bar-se por hechos repetidos _ de dilapidaci?n 
que manifesten ttnct (alta total ele prudencta. 
El juego habitual en que se an·iesguen por-
ciones consule1·ables del pat1·irnonio, donacio-
nes ctwntiosas sin cattsa adeettada, gastos 
ntinosos, atttorizan la interdiccion. Tanto 
equivale a fazer do jogo habitual uma ma-
nifestação da prodigalidade. 

Na jlll'isprudencia franceza encontra-se, 
em uma sentença da Cõr'te de Ruam, 18 de 
janoiro de 1865, em caso de embriaguez ha-
bitual em que, não se podendo invocar este 
v'cio como motivo do interdicção, pois que 
não o prevê o Colligo Civil francez, se deu ao 
paciente conselho judi:ciario sob pretexto da. 
prodigalidade resultante dos seus desmandos 
ou de8governos de babado habituaL Com-
montando esta sentença, ensina Legrand du 
Saulle {1): « Vivresse, tres fréquemment 
ronouvelêe, peut, par 1~ desordres intelle-
ctuels qri'elle entraine et par certains actes 
de uissipation inconsidéréo ou de prodigalitb 
irréfléchie, conduire i~ la dation d'un con-
conseil judiciaire, même lorsque l'intelli-
gence est c0mpletement rocouvrée dans l.'in-
tervalle des exccs alcooliquos. » 

De refereocia ás proprias Ordenações, quo 
são aínda hoje o nosso direito civil, concorde 
com estas idéas, ensina· Ferreira Borges (2) : 

(!) Legrand du Saulle: E'tude médico-lrJ· 
gale sw· l'inte1·diction eles aliénds et sw· le . 
conseiljttdiâai?·e. Paris, 1881, p. 416. 

(2) Ferreira Borges : Institttições de medi· 
cina {01·ense, 1isbÇJa, 1840, p. 333. 
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« Um homem constantemente babado osti:1 no 
caso doprodigo da Ord. Liv. 4 tit. 103. 
Est?- foi a opinião de lord Eldon em Collin· 
son, vol. 1, p. 71, e ha mesmo um estatuto 
expresso na Nova York, tratando-os no 
mesmo pé dos lunaticos. » 

Por isso, neste ponto, applaudimos sem re .. 
serva o Projocto Coelho Rodrigues, que con-
sagra esta doutrina n0 § 2° do art. 2300 : 
Podl}m ser inte1·diqtos da livre disposição e 
administração dos seus bens : § 2. o As pes-
soas prodigas e dominadas por um vicio ha-
bitttat, que as afaste (1'equentemente do seu do-
micilio ou an·uine sua sattde, como a ernbr·i-
guez, att ct stta fO?:~tma, como os jogos de azar 
e as apostcts. . 

Ligeira .modificação na redacção mellJOl' 
definiria as relações classes estados, em que 
IJom se podia incluir o § 1 o : As pessoc1s in-
eptas pant agrmcia1· meios de vida po1· ttnUI 
profisscJo licita. · 

J'l'ão parece, pois, quo pt·occda a accusação 
levu.ntacl ti a este artigo pelu. c0mmissão on .. 
caHcgar.la de·da,r parecer Hobre o P.rojccto 
Çoelho Rodl'igues, arguição accelta pelo au .. 
dor do Projecto, ele que tivesse elle « am-
plitldo a icléa ela prvdigalidade eontra a ten-
dencia do dil'eito, om taes mu,torias, sempre 
restrictiva » (1 ). O Projecto Coell:w Roclt•i-
gues não amplio11 a idéa de prod;igalidade: 
precisou-a nas sua'l fórmas constitutivas. A 
prodigalidade peevisivel pelos cocligos é isto, 
ou não existe. Em tempo opporéuno, examina .. 
r emos a supposta. tendencia restricti va do 
dieeito a esto respeito. 

A razõe3 invocadas pelos legislaclo1'es pa-
trio3 contra a incapaciclaclo clm procligos 
peccam todas por serem edificadas sobre a sup-
po ·ta sanidatle meu tal destes indivíduos. Nos 
commcntarios ao art. 40 tlo Es!Joço, Teixeira 
ele Frcita.· . clpsenvolve allegações, reprodu-
zidas po1• Sars:field no commentario ao art. 54 
do Cotligo argentino, quo bam revelam a con-
fusão o carencia de bases solidas d<t sua clou-
tl'ina. Em tom catogorico e auctoritado aí'-
iinna Toixeit·a de F1·eitas : « Na lista dos in-
c,apazes não se <\chu,rã,o os prod·igos ; 1 o, pOl' .. 
que na pr·odi()'alidaclc não vejo altoru,ç-.ão thts 
1'acttltlu,clcs intelloctm\es, etc.» Que Teixeit'ti 
de l•'rl'iktS·, som pl'ejuizo do seu gea.tllle vu.-
lor· j LH'itlico, não :>cltiba fazer um dütguostico 
psyclli<t·trlco, ~~ ·tao pouco ele os éeanhat· coml9 
q1te olle não sailm distioguit· uma pt'f:l llltoz 
v l'Chcleil'a du, Ü\lS<\ , um<t cogueÜ'<t real ela 
simulu,da, uma paraJysi<i o1•gu,nica de uma 
funcclonal, etc. 

M.as, · porq~to ollc não saiba closcobrir per-
·burb<tçõos mentaos na proclig:tl:illade, não so 

(l) Coelho Rodrigues, P·roJecto elo Oodigo 
Civif., l',io do Janeiro, 1897, p. '76. 

segue que estas não exist<~m, maxirrie aferi-
elos os seus conhecimentos psychiatricos pe-
las provas que delles deixou. 

Ora, :firmado o principio de que a prodiga-
lidade, que deve ser protegida pelos codigos, 
é a que resulb ele uma organisação mental 
viciosa, principio que difficilmente se con-
cebe possa se1' impugnado pelos determinis• 
tas, tornam-se improcedentes as razões alle-
gadas por Clovis Bevilaqua na Introducção 
do seu projecto, pois que M justificações da 
necessidade social desta restricção da capa-" 
cidade civil em nada se apartam das que 
auctorisam no Projecto a declaração da inca-
pacidade dos alienados, surdos-mudos e me· 
nores. 

VII. FRAQUEZA MEN'fAL SENlL - Resta-nos 
examinar ainda se podem estar irtchticlos em 
loucos de toclo gene1·o, t odos os cttsos de 
feaqueza mental que reclamam a interdicção 
por incapacidade civil. Em rigor, a démen· 
cia mesmo inicial, a imbecilidade, a fl'a-
qneza do ospil'ito podem, all<ís, sempre de 
mollo forçado c todo con venci.onal, sor in-
cluiclas naquella exprassão, desde que se lhe 
dê a significação g0nerieti do alienação mon-
bl. Ainda assim, casos ha de fraqueza intol-
lectual que uella. :ficam excluicf.os, como seja 
a simples fraqueza mental senil. 

Tambem aqui for.1m mal inspirados tanto·. 
o art. 80 do Esboço, como o art. 905 do pro·-
jecto Felicio dos Santos, citados acima, nos 
quaes \e aflirma , como vimos, que a velhice 
só por .,i não dá motivo á interdicção. Agora, 
ain.J.a rnais do que para a embriaguez habi-
tual, e~tâ em evidencia o erro ela affirmação 
jus tific~tiva cle Felicio dos S<wtos, de ·quo· 
« emqnanto so não provar que qualquer pes-
soa é Joucu, ou imbecil, deve se entender que 
é capa~ de aüministrar sons bens ». A infau-
cia, qu~, como a senilidade, é estado physio-
logico, é motivo de incapacidade e requer 
rep1·esqutação para todos os legisladores in-
clt~sive Teixeira de Freitas e Felicio elos 
Santos. E Felicio dos Santos não diria que a 
mcnori~ade é imbecilidacle ou loucura . 

. Cons~gr·a uma con~usão <t sua allegação do 
q11c « Ira pessxis elo 1dade <Wança,da que cotl-
set·vMn integeas smts faculdades intello· 
ctuaes >;•. A .f'o1·mul<t « ha pessoas» já, denun-
eict a e;wepção, }JOi.s a regm é que a seni-
lidade J,neutal scj<t uma dec<tdencia elo espi-
J'i to c:omo a senilitl.ado pbysica é do corpo. 
Aquella, oxcep<;ão se expliea porque a mar-
cha da involução organica não se mede só 
pelo numero dos anno.>, mas pela r esistencia 
ostructt,tra! val'iavol do~ indivíduos. A' for-
mula de Cazalis : « O homem tom a iclafolc 
lo suas arterias » se póclc dar neste par-
ticular o enunciado equivalente : « O vigor 
mentu,l tem a id<\de da resistcncia organica, 
corebra~ ». 
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Ainda recentemente Tarde mostrava que 
a caracteristie:t mental da velh ice é a dimi-
nuição do podee sugge ;tionadoe e o augmento 
de receptividade suggestiva. A acção mental 
já não se exteriorisa, concontra-oe ; não dá, 
rec0bo ordens. E é nesta inferioridade de 
pl'.}prio governo, de resistencia [t:' solicita-
ções intoresseiras ou criminosas de tercaieo, 
que e;tá a f1·aqueza senil quo o CoJ.igo Civil 
<leve p1•oteger, como protegeu a incxporien· 
cia o a fraqueza infan-tis, sem as5imilal-a 
por· issJ á loucur·a c a imbecilidade. Não é, 
porém, a velhica, é a feaqneza senil que re-
clama a intervenção legal. Nos bellos estu-
dos de Logt·anu du Saullc, eate c:.inico nota-
vel por igual c:>mo alienista e c)mo meJ.ico-
lcgis ~<t, distinguiu cJm grande peecisã~. tees 
ror·mas mentaes da velhice : o e3tado rigo·· 
rosameoto physiologico, o es tado mixto o o 
cstauo patltologico. O ultimo é a demencia 
senil, como tal prevista na disposição da alie· 
naçi'ío mental. O primeiro é a c:~.pacidadc 
q no elispcnsa }Jro tccção. E' o scgumlo q uc 
ollC' cllamou .estado mixto, e ou citamo aqui 
feaqucza menbl senil,que especialmente nos 
occupa. « ~ntt·e l'état physiologique que j3 
vions d'esquisser rapidement et l'éht pa.tho-
logique queje V<tís bíentôt déct•ire;"'s'inter-
pose, selun moi, un ééat nno tal p:u·ticulier 
qui n'est plus b santé et qui n'est p:~.; oncora 
tout it f'ait la maladie : jc veux parlor ele 
l'ahai.ssement du ni veau intellectuel. .. Ces 
víeillards ne jouissent plus do la parf',üte in-
tégrité do lem entendemont et ils ne sont pa<; 
feappés cepeodant de démencc senile. VoWL 
co que j'appelle l'état mixte ». 

Como para o;tes estados é fal~a a regea de 
Teixeira tlc F1·eib.s e de Felicio dos Santos; 
como pat·a elles é insuilicicnto a disposição 
do no~so direito vigente e como será o do 
nosso direito futuro si prevalecar a dispo-
sição do projecto, vão demonstrai-o o ens ino 
da psychiatria forense, o. nossa expol'ioncia 
medico-legal, c a jurisp1·udcnciêt p:ttl'ia. 

« Voici, par exemplo, ensina Lcgrand de 
Saullc ( '), un vici llarel appartenant lt notre 
sacond gl'oup, qui v it i. si:J lé atl miliou de J.a 
natUl'c, pl'ivé <:!c dó.;ira ot do sensatíons, quo 
les iclées abamlonncnt un pcu, dont los }lO<'-
copLions vont s'e!fctçmnJ; pa.s tlegré.:l ct chcz 
leque! la mémoire de.; .clwses présentes se 
détruH: eomment, au poin!; do vue c i vil, 
reméLlierons-nous à son état mixte des fa-
culté..;, it ccLte situation di.fTicile qtü n'est ui 
Ja puissanee lt•galo, oi l'incapacité jul'icliquc ~ 
L'ctbancloO:nerons-mous i1. l a co llvoitise mal 

( ' ) Legrand dtl Saulle : E!ttcle mà lico-lé-
gale stw les testame1tls contest;ds pouT cause ele 
folie. Paris, 1879, p. 84. 

V o I. li 

déguisée do sou entourage, à l'avidité de 
quelques parents, éi. la friponnerie elo ses ser-
vitours ~ On sag avec quelle f<wilité lc vol 
s'organíse autour d'une iotelligence •qui 
cltauceilc, et je dirái comment les plus sor-
dides intérêts circonviennent la cJucho du 
moueent; eh bien, la ca1ucité sénile n'est 
pas respcctée davantage. La spéculation, 
veille, et il n'est pas de honteuse compla.i-
sance, qui colite, lorsqu'une extorsíon doit 
s'en suivril ! La pmdcnce dcvant nous faíee 
éviter la rigoueeusa altet·native ou de lais-
see it l'llommc affaibli la librc disposition ele 
se.> doniee.;, ouJ.e le p'acer sévcrement cu 
tutele, nous conseillous çl'ordinaire la~nomi
nation d'un conséil jULUciaire potu· les vioil-
lard~ qui n·ont pas entieroment rompu avec 
la vie socU.le, et qui, dépourvus de liens le-
git ime; et directs offeent dos chances favo-
mbles <i. la spoliation et sont cxpo3és t~ deve· 
nir lo fa.cilo jouet de la l'USe ». 

Onde no nos3o tlireito civil, onde no PI'O-
jecto Bovilaqua, logat· pa.t'<l. estes casos que 
a pratica medico-legal nos J.epara todos os 
dias, copiando com ficfelidade <t descripçã.o 
magistral de L;geanldLt S:tullo? Quero que, 
pelos menos, dous <los caso.:; da minh<t pra-
tica fcJranse figurem aetui como avisd ou ad-
verteocia aos legisladores, ela deficiencia 
praLica da nossa. legislaç-.ão c i vil. 

O. primeiro é. referente a uma v olha afri-
cana, octogonaria, atacada, ha muitos annos, 
de rheumatismo o de accas>os de erysipela, 
a qual, de po.3se, por morte do marido, de 
uma pequ:ma fortuna em alguns bens immo-
veis, fez hypotheca de predios e testamento 
que foram elenunciados como delapidação de 
uma demente incapaz: O juiz mandou pro-
ceder a ox<tme medico-legal por dous pe-
eítos modicos o estes deram pa1·ecer atlie-
mando a oxi.·tcncia da demencia, o que mo-
tivou uma scntenç:t elo interdic~io. 

Convidado a examinai-a, por dons mezes 
a submettí a cuidadostt observação, fazendo 
acurado estudo do seu estado mental. Não 
se tt·atava absolutameute de um estado de 
dcmcncia no sentido psychia.teico re~tricto 
tlosta expre.;~·ibo. Mas, nem por isso, se podia 
considcr·ar valido o seu ostado mental. 

Não s:tbendo ler nem cs:!rever, expressan-
do-se com difliClllclade em portuguez, pois 
mclltor fall<t o nagô, muit;o ignor<~nte embo-
ra não ele totlo destituída de intelligencia, 
tmzend.o do regímen do captiveü·o em que 
viveu por toda a a mocidade as reservas e 
subserviencia~ para com os brancos e quaes;· 
quer pessoas investidas de auc·tcoridade, sem 
a menor pratica da gcrencia d~s be_n~ _que 
até pouco tempo antes tinham s1do dmg1dos 
exclusivamente pelo marido, som :parentes 
ou pessoas desinteressadas que a glllassem e 
lho inspira.ssem confiança roa.l, comprQhen-

o~.o 
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de-se que uma velha de oitenta annos, 
doente, ignorando o valor de todos os actos 
jLlrJdicos, cerc::tda de pessoas que só pensam 
em explO!'al··a, acabará sendo a pre;;a ou vi-
ctima f,_ltal de explo l'a~ões interesseiras e 
que como verdadeiro caso de enfraque~ i .. 
monto mental deve merecer protecçâo da 
lei. 

Mas, qualquer que seja o gráo de sua scni .. 
lid~lie mental, e !la não é ab ;olutamente uma 
demente. A memoria, quer dos factos re~en
tes, quer dos remotos se acha bem conser .. 
va.da; o raciocinio nos limites rostrictos em 
que elle póde girar, é perfeito; a integri .. 
dade dos sent.imontos se affirma até na re-
~orva, nas prevenções, muitíssimas justi[i .. 
cachts, em que tem alguma.'l das poss::> as que 
a cercam. 

Esta mulher que no Codigo Civil fl·ancez 
tori<J. a protecÇ'ão de um con:>olh ~ judiciario, 
que no Codigo italiano se abrigaria na inha .. 
bilitação, que, no Codigo allemão, podüt ro .. 
clamar a curatela volunbria, em rigor no 
nosso direito civil, assim como no pl'ojecto 
Bevilaqua, não tem a nece:sal'ia protccção 
legal, pois que para o seu es ~ado mental não 
ha logar nem nos Zot,cos de todo o genero, 
nem nos· alienados de qualquer especie. 

O outro cas~ é o de uma senhora de ori .. 
gem italiana, septuagenaria, intelligento, 
instruída, tendo sido professora de lingnãs 
por muitos annos. Denunciada como demente 
e como explorada por pessoas que já. a ti .. 
nham levado a fazer dous testamentos, o 
juiz nomeou-nos para examinai-a como pc-
ritos, a mim e a outro collega. Quer nn, vi-
sita feita com o juiz , quer nas ÍIJkovlstas 
posteriores, ella revclou .. sc sempre perfeHa .. 
mente lucida, rn,soavel e correcta accusG.ndo 
ligeiro enfraquecimento !fa memoria., ella 
mostrn.va estar perfeitamente a. par de 
todas as circumst<J,ncias de sua vida, de que 
da v a explicações as mais plausi veis. A um 
exame directo, a uma solicitação procurada 
da memoria, em conversa1,·ão seguida e a.t .. 
tenta., se não percebia bem a amne~ia. Mas, 
a propria examinanda confessaYa que, no 
automatismo dos <tetos quotidianos, a me .. 
moria. se revelava enfea,quocida . A intelli-
gencia e•·a assim normal. No emt:mto, a um 
exame bem conduzido podia,n: os perceber 
uma alteraç·ão dos sentimenios em que 
o enfraquecimento srnil prenunciava já <', 
proxima desorganisaçã.o da sua mentali-
dade . Como de factos muito naturaes, clla 
queixava-se com insistencia do quo era 
' 'icl,irna de lâdrocira dos criados, tinha 
soiff'iclo diversos furtos. Na do meneia e.>-
tes factos denunciam um gnlo adiantado 
do ainnesir.... Mas, como este não existe aqui, 
devemos to1' aq uellas queixas como vm·da .. 
deiras, cxplic<l.ndo-as pelo descuido, a pouca 

attenç·ão que a direcção da cas~~ lhe ia mere-
cendo, pelo enfraquecimento da sua a~lCtO· 
ridade sob1'e os creados. Por outeo la.do, fa· 
i ia ella grande alarde de sua generosidade. 
Tinha deixado de lcçcionar por•que, po~sui ndo 
do que viver, não queria prejudicar com a 
sua competencia v, outros que d~tqueJ[e ru-
cm·so carecessem. N;\o queria acompan hal' 
aos demai!; proprietario~ , elevando o preç:> 
dos a lugueis das suas propriedades, pois sa-
bia que a quadra ecJnonüca era difficil par:t 
todo.3; muitas vezes ha.via recusado recebêr 
os alugueis de pessoas que eram ou ella ro -
put3 v a pobres. Esta generosida.de era suspeita. 
Ella denunciava ·os e.s boços de uma prodigali-
dade .;enil, precursora da demenci:1. Mas, sem 
duvida não era ainda <t demencia. Esta fra-
queza-menta.l jus-tificava todavia a suspeita 
do captações de teS ~<J,men to, de doações sug-
gestiona.das. 

Expúz a situaç.ã.o exacta ao juiz, fazrndo· 
lhe vee que mell.icamrnte a· senhora não era. 
uma louca, nem uma demente. Mas, que se 
tratava. de um eséado de cnf1'aquecimento 
menta.!, senil, do nume1'0 cl.aquelle.l a que o 
Codigo Civil francez applica a protrcç:ão do 
conselho judiciario. 

Nã:J existindo esta peovi•léncia no nosso 
direito, elle absteve -S3 cl.e decretar a intee· 
dicção, deixando que, si a.ctos de captaç·ão_ 
apparccessem, os interessados promoves· 
som a su:\ annulação. Este proceder t em 
<~seu ravor · opiniõ~s auctorisadas. «La seulo 
reser ve à. fui ee, escreve TaeJ.Lu (I) a propo-
sito d1J. faciLdade <~e diagnosticar a demencia, 
cst p@ur les cas de démence incomplcte, 
da.ns l,esquels sous la seule influence do l'fLgo 
quelcples facultés seulement sont plus au 
moins alfaiblies, mai s dans les que1s su~ ·vi· 
vent los sentimcnts vra.is ct une dose suffi-
sante de jugement. L'extrême vieillcsse 
fourn~t de nombroux oxemplcs de cet affai-
blissement qui, s'ilrencl plus faciles et favo-
r·ise lqs sugges tions et los capt<ttions que la. 
!oi a llrévues e ~ que la justice saura rucon-
naitre, n'entraine pas cependimt d'une ma-
niere nécessait•e l'ü'npuissanco de la volonté 
ut l'i\1capacité cl'accomplir c:Jetains actea, 
tels que eles dona tions ct dos tostaments dan.s 
les formes et <tvec lc.> garanties tutélaires 
que l'on trouve dans no3 codes ». 

Con lwcicla a difficuldade pratica de provar 
c anuullar as explol'ações desta natureza, 
ningucm dirá que é uma lei previdente a. 
que se limita a confiar nesse recurso tardio 
e incerto, ao em vez de prevenir o crime, 
protegendo o incapaz. 

A qeficiencia. da nossa legislação civil a 
que o projecto não dá remedio, acha-se, --

(l) 'Tardieu, loc . cit . pag. ll l. 
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porém, consagrada em factos da nossa. juris- § 3° do art. 1800 relativa â capacidade de 
prudoncia, em decisões dos tribunaes. testar, mas deu-lhe f'ól'ma diiferente: os que 

Os fundamentos de uma sentença, elo Tri-· não estive?·em em sett perfeito juizo no mo-
bunal Superior ele Justiça do Pará (J ), de meHlo de testar·· 
interdicção, como pessoa desmemor-iada e de 1 No projecto p1•imir.i v o, afói·a a desneees-
inteZligencia enfraqttecúla, de uma afl'icana sidade de dar duas formulas· distinct.as á 
octogenaria, em condições muito semelhantes mesma condição de incapacidade, am·esce 
a do caso que ac'ma referi, provam-no á que a f'vrmula relativ<t á incapacidade de 
saciedade. Dos considerandos da sentença se testar, tomada ao Codigo francez, mas espe-
apuea a conclusão que, na falta de dispo- cialmente ao italiano, não tinha sido bem 
sições ' explicitas da lei, a interdicção, aliás escolhida. Os sãos de espírito do art. 90l do 
necessaria, só póde ser pronunciada nestes Codigo francez: Po1tr (aire une donati~n 
casos por extensão forçada de disposições en tre vifs ott tm teslament il faut être sain 
que a elles evidentemente não se applicam. el'esprit, como os sãos de mente do art. 763 
As razões medico-legaes invocadas nessa § 3o do Codigo italiano: Sono ::ncapaci di 
sentençft eram contra-producentes e a in v o- test(vre : § 3° quelli che, quantunque non inter-
cação da,s disposições das Ord. Li v. 4°, detti, si provi non esse1·e slati sani di mente 
Tit. 103 sobre elesmemo1'iados não ti nha nel tempd 1:n wi fecero · testamento, tem uma 
applicaçã.o ao caso. Aquelles desmemo1·iados razão do ser naquolles codigos o compre-
das Ordenações, não representam um caso hendem não só os casos de inconsciencia 
particular de fraqueza mental, mas a pro- transitaria , mas aind<t a propria. alienação 
pl'ia demencia, por aquella fórma no1las mental. Com e.ll'eito, nos Codigos francez o 
designada. i~aliano ; ~s. disrJosições referentes á incapa-

E' possível que fos.se na intenção de com- c~dad~ CIVIl se rep?rtao: aos.lou?o.s ~nter
prehender estes casos nos alienados de qual- dteto , . Mas, como '!'.ntes da r_nterd1eçao ou 
quer especie que o eminen·tc autor do pro- n?s casos ~m que na<_J se a~ph_cou esta I~le
jecto accrescentou-lhes a disposição, incluídos drdat 0 alten~~~lo pod~ ter fett<_J um testa-
entre elles os ('racos de espi1·ito. Mas, neste meu 0 ou ,.U a _d<_Jaçao,. a_ nu~lrdade_ destes_ 
caso a pbrase fracos ele espi1·ito, não teria a?te.s ~~teuores a !ntc:r:dtcçao e prevista ~a 
sido bem escolhi<'!o, pois tem elle em p:.<y- dtspes!ça~ do § 3. d? art.. 763 para o ~o
chiatria um sentido technico preciso, reprc- drgo Jtalra,no e no art. 901 para o Codigo 
senta um gráo attenuado da imbecilidade e francez. . _ . . 
como tal já se ac-ha comprehendido, de facto, _Ora, outra é a SJtuaç.ao do proJect? brazi· 
nos alienados. A confm•ão seria assim inevi- leiro ?m que,_ como ~.JUBte e_c<_Jnvemente, a 
tavel dqutrllla da mcapa,cJdade crvll figura na 
' · parte geral do Codigo c não está dependente 

VIIl. ESTADOS TRANSITORIOS DE INSANI- do que se dispõe na parte especial sobre 
DADE ME:NTAL- Finalmente, afóra o defeito interdicção. Portanto, aquclla. formula do.;; 
radical de collo·~ação que apreciaremos no Codigos italiano c franccz, é excessiva po.ra 
capitulo seguinte, a formula que deuo pro- o projecto brazileiro, que jà tenao previsto 
jecto á incapacidade por inconsciencia transi- a incapacidade por loucura, nos alienados ele 
to ria ca.rece de precisão. quC!lqtwr especie do art. 4° § 3°, só tinha a 

No projecto primitivo, o legi~lador deu a prever no § ao elo art. l80J, os casos de 
estes estados duas formulas dHreeentes. No insanidade mental transitaria. 
art. 247 inclue entre os casos de nullidade ·A redação do§ 3o do art. 1963 do projecto 
do casamento, o § I. o, quando o cont1·ahenle, revisto, seria preferível si mais preciso não 
1Jor seu estado de inconsciencia ou de pe1·ttw- f. sse o estado de ··inconsciencia ou perttwbaçao 
baç<To da 1·aztío, se acha imposs{bilitado dé ele~ razão im1Jossibilitando de consentir na oc-
consenti?·, no momento ela celebraçc7o. No casião, do§ Jo do aet. 247 do projecto pri-
art. 1800, inclue entre os incapazes de testar, mitivo, qne infelizmente a Commissão revi-
§ 3. 0 , aqueUes gue nii'o tem o espi1·ito sao no sora, supprimindo dos motivos de nullidade 
momento de testa1·. . do cas::tmento, não quiz aproveitar em logar 

com·eniente. 
~ ~omm.issã~ !'evisora. do projecto sup-

vrumu a dJsposiç-ao do § I. • elo a.rt. 247 rela-
tiva a nullidade do casamento. Manteve, 
porém, no § 3° do art. 1963 a disposição do 

(I) Jnte1·clicçc7o dos desmemo1·üulos. Revista 
de Jurisprudencia, ,~nno III, n. xx, p. 152, 

A doutrina medico-legal da inconsciencia 
11w1·bida tem tantas a.pplicaçõcs a questões 
que se suscitam em direito civil o foi tão 
mal attondida pelo projecto, que, para a 
boa comprehensão das alterações aconselha-
das neste e no capitulo seguinte , se impõe 
a necessidade de formula l-êt conveniente-
mente. 
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Cabe aqui a :tl·anscripção da formula ma-
gistral de Kratft-Ebing (1), que tomamos á 
traducção italiana do Tratado de psicopatho-

ratrice, quale e quella clell'individuo che 
abbia coscienza di se stesso. A ció si aggi-
unga la circostanza che il ·coocetto giuridico 

logia (oren~e. . 
« V'õ .una quantità. di disturbi della vi ta 

psichica i quali, a motivo dclla fugacitá dei 
loro sintomi (la quale dimostra come essi ab-
biano un fondamento iniziale puramente sin-
toma·tico), ed inoltre a motivo del profondo 

· turbamento della concienza oh e persiste per 
tutta la durata del disturbo in parola e che 
puó spingersi fino alla abolizione della cos-
cienza stos.~a, nunche ancora a causa dell'in· 
certezza e financo delln. completa mancanza 
di rnemoria per gli avvenimenti del tempo 
in cui accade lo stato psicopatico (amnesia 
che sta in dipendenza del disturbo della cos-
cienza), si di:tferenziano dalle mal11ttie men-
tali comuni che per lo piú hanno un decorso 
bene detcrminato e cronico e nella maggior 
parte delle quali la coscienza c rnantenuta. 
I nuovi Coclici hanno tenuto conto di queste 
speciali situa:zioni di fatto; inquantoche, in 
vista dei sintoma piu saliente, vale a dire 
dei dlsturbo della coscienza, li indicano in 
modo speciale con !ri. uesignazione di stati 
d'incoscienza mot·bosd ed attribuiscon Ioro, 
del pa1·i che alie malattie mentali, il valore 
di motivi d'abolizione della imputabilitá.· 
Il codice penale austríaco, tutto1•a vig~nte, 
i'iunisce tutte queste forme sotto il terl'nine 
di- scompiglio mentale - durante il quale 
i! reo non aveva la coscienza di quello che 
faceva. H concetto giuridico o psicologico 
della incoscienza non õ identico a quello 
che se ne ha nel linguaggio comune nel 
q~ale con quel termine si designano gli stati 
d1 completa cessazione della coscienza del 
mondo esterno (como veriticasi, ad esempio, 
nel cleliquio) e di interruzione ele ogni rap-
porto con esso. ll concetto forense della in-
coscienza non esclude la possibilitá che la 
vita psichica possa continuarsi in uno stato 
come sognante o che durante questo stato, 
pur. non ess~ndo !' individuo padrone del suo 
senno e della sua ragione, nondimeno in 
virtu di chimcriche visioni, di allucinazione 
e di idee deliranti, esso sia in grado ele a, ver 
rappodi con il mondo -estorno c di commet-
tere delle azione criminoso. ll riconoscimonto 
di ques(;i stati morbosi é di!Iicultato clal fatto 
chc gli atti commessi durante illoro impero 
possono aver l'impronta della volontarictá, 
poichõ illavorio della incosciente mecc<tnica 
ccrebraie puó ·essere· precisamente tanto co-
ordinat~>, taiJ.·Go in apparenza preza premc-
ditato, tanto conforme allo scopo, quanto lo 
e l'atto determinato ela una volontá: ponde-

(I) Kl.'a:tft-Ebing: T1·attatÕ di Psicopatologia 
(01·ense . Torino, 1897, p. 421, 

della incoscienza é relativo, - che vi sono 
degli stati di passagio insensibili tra la sfera 
della vida psichica incosciente, non consape-
vole e quella cosciente di se stessa -, e di 
piu che, separatamente e momentaneamente, 
possono svolgersi ed erigersi dei processi 
psichi sulla soglia della vi ta psichica incos-
cientc. Nondimento dcvesi tener pm· formo 
che gli atti cornmessi in uno di q_uesti stati 
di incoscien:sa, non sono Ja estrinsecaziono di 
una personalitá psicllici pondoratrico che 
goda della libertá de elezi.one,rna bensi sono 
il prodotto diprocessi intimi morbosi sottrati 
al giuclizio ed alln. volontá dell'individuo e 
che per ció non gli si possono mcttere a de-
bito, non possono essergli imputatl. » 

Esta doutrina, que Kralrt-Ebing desenvolve 
a proposito do direito penal, tem inteira ap-
plicação ao direito civil, como, com a sua 
privilegiada penetmção de analyse, o de-
monstrou Teixeira de Freitas, formulando-a 
no § 3° elo art. 509 do Esboço. Deslocada, em-
bora, tambem a reconhecéu Clovis no § lo 
do art. 247 do Projecto primitivo. 

.ó.penas d'entre o_s estados de inconsciencia 
morbida, como aliás em relação ás fôrmas 
clinicas da loucura, uns teem mais impor-
tancia para o direito civil, outros para o di-
reito penal. Para demonstrai-o, basta consi-
derar os casos que nesta expressão inclue 
Kr·a1ft-Ebing : estados anormaes do somoo, 
abrangendo o somnambulismo e o hypno-
tisEJo ; estados anormaes de inconsciencla por 
e111bl'iaguez, delírios agudos, perturbações 
agJidas da · circulação cerebral, estados pas-
sio'naes, estados mentaes ele pucrperio. 

Apczar disso, é preforivol acceitar, a 
mqdo do Codigo portuguez e do a.llemão, 
uma formula jurídica que abranja os casos 
de ' inconsciencia mo1·bida que interessam ao 
direito civil a dar a en1tmeração desses es· 
tacl.os, como fez Teixeira ele Freitas. 

IIX- Depois desta longa analyse, creio de-
mqnstrada a necessidade de serem revistos 
os arts. 5, 6 o 1963 do Projecto, no sentid.o 
c:.e precisar-se o completctr-se o enunciado 
juuidico ~as causa.s de incapacidade civil por 
insanidade mental. 

$i, como parece jListo, deve o Projeto con: 
scuva.r as expressões, alienaclQs ou loucos ele 
todo o gene1·o, já consagradas no nosso di-
reito civil, importa completar a enumel·a-
çã~ dos estados duradouros ele insanidade 
mental. Pn.ra abranger os estados de clemen-
cia aphasica e de fraqueza mental senil 
póC,le-se accrescenta,r aos loucos de todo o ge-
ne~o elo § 2° do art. 5° do Projecto, a formula 
incfuidos entre elles os que por fi·aqueza in-
tellr-ctua~ niío podem cuidar aos seus negocios, 
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tomada ao § 1° do arL 6° do Codigo Al-
lemão. Será preciso prever a prodigalidado 
com as suas fôrmas clinicas da embriaguez 
e ,jogo habitual. Póde-se admittir aqui, ou a 
üiscriminação desses estado~, como no Co-
digo Allemão ; ou a formula comprebensiva 
do § 2° do art. 2300 do Projecto Coeltw Ro·· 
di'igue3. 

Finalmente, cumpre contemplar na parte 
geral do Codigo os casos de inconsciencia 
mm·bida, ou sob a fôrma da incapacidade 
accidental do Codigo Portuguez, ou da nul-
Íidade da declaração da vontade, do Codigo 
Allemão (art. 105). 

Mais reduzida póde ser, porém, esta enu-
meraç:io, si o Peojecto se resolve a abandonar 
os termos àl·ienados e louco de todo o gene?·o 
e a definir a incapacidade civil, devida á 
enfermidade mental duradoura, com os Co-
digas italiano e portuguez, pela consequencia 
dessa enfermidade _para a regencia da pessoa 
e bens dn doente. 

X - O estudo que temos feiw nos habilita 
a examinar rallidamente o enunciado do 
ponto discutido não só nas Ordenações, como 
Ms outros projectos do Codigo Civil Brazi-
leiro. Teeemos assim uma visl,a mais com-
·pleta da questão e melhor poderemos al)re-
ciar o sentir dus juristas p:ttrios. 

Nas Ordenações. L. 4, tit. SI, § 4 tit. 103; 
tit. 107. 

Teixeira ele Freitas teve razão ele chamar 
varlada a terminologia elas nossas leis sobre 
os loucos. Podia mesmo condemnal-a por 
antiqua.dn, c erronea. ' 

Nas Ord., os loucos são chamados de des-
asisados, sandeus, mentecaptos, furiosos. E se 
dá nellas uma fórma especial de alienação 
sob a denominação de desmemoriados, que, 
com Ferreira Borges, acredito referir-se á 
demencia senil. Alludindo aos casos em que 
1), ;:tn)nesia pôde coincidir com um e~tado 
mental valido, Ferreira Borges mostra que 
para o desmemoriamento incidir nas clispo-
sições do L. 4, ti.t. 103, é nccessario que 
seja symptoma de grave aHeração mental. 
« E' pois necessario, conclue elle, (1) quo o 
desmemoriado una á' falta de recordação a 
imbecillidade de eSJlirito, a perda de razão, 
a fatuidade.» 

No livro 4, tit. 103 c tit. 81, §§ 4 e 6, as 
Ords. contemplam os prodigos com os que 
gaf>tam desordenadamente a sua fazenda. 

Ass im o surdo-mudo, no L. 4, -tit. 81, § 5, 
negando ao surdo-mudo de nascença a ca-
pacidade de fazer testamento. 

No Esboço de TeiJ<eira de Freitas a dou-
trina jurídica da incapacidade civil por insa-
nidade mental está traçada de modo magistral 

(l) Ferreira Borges, loc, cit,, pag, 339. 

e completo, mas o eminente jurisconsulto 
maculott-se com a impollição de doutrinas 
medicas atrasadas e inacceita v eis. 

Teixeira de Freitas distingue com grande 
agudeza a insanidade mental duradoura da 
insanidade transitaria. Nos estados de insa-
nidade duradoura especifica os alienados 
(art. 41 e§ 3°, arts. 78 a 100, art. 509 §I") 
e os surdos-mudos que não sabem dar-se a 
entender por e3cripto (art.4l § 4a e arts. 101 
a 106, art. 509 §?0 ). 

Sem justificação possível é, porém, inft>in-
gido o principio da inconveniencia de se pro-
porem os Codigos a classificar as fóemas 
clinicas da loucura. No art. 79 reduz a 
alienação mental aos estados de mania, de-
meneia ou imbecilidade. quo, na sua opi-
nião, representam todas as manifestações df1. 
doidice. Propõe-se a decidir, de autot•i!iade 
propeia, a questão medico-legal da anorma-
l idade mental dos prodigos ( commentario ao 
art. 40), da velhice, da embriaguez habitual, 
etc. (art. 80), estados que elle exclue elos mo-
tivos legaes de incap:o~cidade civil. 

Ainda na insanidade transitaria, muito 
bem prevista no Esboço na. parte geral do 
Codigo, Tei.xeira de Freit;:1s prefere ennmet•ar 
os casos, e dctr-llws uma de~>igna<:ão generica 
naturalmente mais cumprehensi.va . Nesta 
enumm':1ção, c v identemcnte i nsufficien"te., es-
pecifica no§ 3"do art.509: Os que pmticcwam 
o acto p?·ivaclos do uso da ?'a~cTo po?· delú·io 
feb?·il, somnambulismo nat~tral ou provocado 
pO?' ope?'ação magnetica ; e por fortes emoções 
de medo ou terra?·, cole?' a ou vingança. § 4": 
Os qtte praticaram o cwto em estado ele em-
b?·iaguez completa. 

No Projecto Felicio dos Santos, a di.stincção 
entre estados permanentes e transitorins de 
in. anidadé mental perde a nitidez que lhe 
deu Teixeira de Freitas . . São os estados. pee-
maneat:Js que q11a 'i exclusivamente o oc-
cupam. Na }Jarte geral do Codigo, são con-
siderados incapazes, por insanidade mental, 
art. 77, os alienados (§ 3°), os surdos-mudos 
(§ 4") e os prodigos (§ 7o). Não defino, porém, 
o que entende por alienados. 

A proposito dá interdicção define louco 
e imbecil pela incapacidade de reger-se: 
art. 904: Ser à declar-a elo interdicto do exeq·-
cicio ele setts direitos o louco e o imbecil, isto 
é, todo aqueUe que pelo estado ano1·mal de sttas 
faculdades intellectuaes se most?·m· habitual-
mente incapaz de reger sua pessoa e admi-
nistmr seus bens. As vantagens de~ta defi- · 
nição são, porém, annulladas pelo art. 905, 
em que, a modo de Teixeiva de Freitas, 
Felicio dos Santos exclue dos motivos de 
interdicção a velhice, a embria.guoz habitual 
e as enfermidades dun1.douras ou porpetuas. 
A disposição do art. 906: A loucU?·a pa?·cial 
só clm·à motivo a inte1·clicçtío elos aoto.s' sobre 
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que clla. ve1·sar, consagr.'t um erro psyclti.a-
tl'ico, n'uma appl i cação m;t de um pt•.incipio 
vcrJa<.leiro em P"ycllopathologia forense. 

No art. 930, roJuz a condição da capa-
cidade do · suedo-mudo a de SJ.bBr ler c 
escrever, o gue pareca excessivo, pois im-
becis 11:1 que sabem ler e escrever, mas nem 
por isso são capazes. No art. 93!, ao con-
trario, exige que a interdicção dos surdos-
mudos analpltabetos se regulo JXlh1 sua 
capacidade de regerem a propria pessoa e 
seus bJns ; o que é certamente ju.'tO. Mas 
é evidente que se evitariam todas estas 
redundancias, referindo-se a lei não a in-
strucção, ma> a capacidade de educação do 
surdo-mudo.· · 

Dct cut•adol'ia ao prodigo, que é definido 
legalmente no art. 935: A /.e i considem 
p1·odigo todo aquelle que deso1·denadamente 
dissipa setts bens, de maneiTa que haja jttSto 
1·eceio de que venha a fiem· redu:;iclo a po-
bre:w. • 

E' louvavel esta tentativa de wecisar a 
accepção jurídica do termo prodigo. No 
omtanto, achamos peeferivel que essa pre-
cisão se fizos>e no teneno psychiatrico e que, 
como para os casos de loucura, coubesse á, 
medicina legal a caracterLação clinica do 

_estado mental clegenerativo ela prodigalidade 
morllida. No commeutaeio a este art . 935, 
Felicio dos S:wto3 justificou cabalmente o 
dever social de pt•otecção aos prodig.Js. 

O P1·ojecto Coelho Rodelgués é o que dá, a 
enumo1·ação jurídica mais completa doses-
tados permanentes de insanidade mental. 
No emtanto, é insutriciente 111 parto eelativa 
aos esta·.los transitol'ios. 

Considera completamente incapazes, ar·· 
tigo ll , § 2°: Os dementes de qttalquer es-
pecie. § 3°: Os surdos--mudos ou -cega de 
nascença, . . 

Dá. definição legal da. pn.la vra de meneia, 
art. 12: A de meneia comp1·ehende todos os 
estados rnorbidos ou pathologicos que invalidem 
a vol·ição ou ·intelligencia e n,ro se _presume. 

Consideea l'elativamente incapazes e in-
tée,!_ictos, § 3o do art. 14 : Os p1·od1:gos clu-
?'ante o e !feito da sua ·in terclicça:o, e art. 13 : 
Os surdos-mudos ou cegos de nascença que jus-
tifica?·em a educaçc1o especial e bastante. 

E' manifestamente exces·siva. a incapaci-
dade mesmo relativa dos surdos-mudos edu-
caveis. Quanto aos cegos ele nascença., o mai~ 
que se podo cJnceder-lhes, bem como ás pessoas 
achacadas de invalidez clwonica do § 3° do 
a~·t. 2300, e as pessoas atacadas ele molestia 
oluronica e contagiosa do § 4° do mesmo artigo, 
é a curatella voluntaria a modo üo Codigo 
alie mão. De facto, si a cegueü·a de nascença 
depende de uma lesio ceeebral que torne o 
in di vi .. luo imllecil ou idiuta., o caso incidira 
nas di'Sposições l'elativas á, demencia ou alie-

·naçií,o mental. E' ainda o que se ML a quando 
invalidez chronica 011 a moles tia chronicJ. o 
contagiosa repercute sobre a intelligeucia an-
nullando a capacidade de reclamat· a cu:a-
tella voluntaria. 

No art. 2289, a proposito ela tublla dos in-
capazes serve-se da expressão lottco de todo o 
generos, em l Jgarcleclementes do art. 1-l. E no 
art. 2300 r e lati v o á. cm.adol'ia dos inteedictos, 
pr~wisa o sentido do termo prodigo no § 2°: As 
pessoas prod{gas e clominadas por wn vicio 
habitual que as ataste freqttentemente do seu 
domicilio, ou arntine sua saude, como a em· 
b1· iaguez ou a sua {o1·tuna, como os jogos do 
az-ar· e as apo~tcts. Este artigo compeehende 
ain .ta o § l o. As p essoas ineptas para agencia~· 
me·ios ele vida por uma profissa:o licita, que 
deve:da figueat• como uma fórma de prodi-
galidade por omissão. 

A incapacidade pJr inconscioncia morbida 
ap:mas figuea claramente no art. 2442 : Nero 
podem testar : § 5°. Aquelles que n(7.o tem o 
espirúo sao no momento de tútm· • .Já vimos 
quanto esta foemula é defeituosa e inappli· 
cave! a codigos que na pn.rte geral preveem , 
como. o projecto Coelh·) Rodeigucs, a incapa-
cidade por insanidade mental, regulando 
a interdicção na parte especial. 

CAPITULO II 

A INCAPACIDADE CIVIL N03 ESTADOS DE 
lNSANIDADJ': MENTAL 

SmmARIO -I. A incapacid<"Ldc civ.il ·no.> m-
rados duradouro~ de ins~tulda.de mental e 
ros e3tados transito rios. H. A incap:widacle 
r,i vil por_ incJnsclen~ ia morbida n_o Esboç.o 
de Te"ixeLL·a de F1'elb~, no Cocllgo C1v!l 
jU'gentino, nos projectos Felicio dos SanGos, 
eoelllo Rodrigues e Clovis Bevilaqua. lfi. 
'/!.. sugges ~ão criminosa não é um caso de 
coacção moral, mas sim do incJnsciencia 
roorbid''· IV. A cloutrin~1. d:~ inca.paci~ado 
Mvil por insanidademental ' no ProJecto 
BevilaqLH"L. V. A incapacidade civil na· in-
~auidado descontínua:· intervallos lucidos. 
V I. A capacidade de te3tar nos intervallos 
fuciclos. VII. A capacidade de testemunhal' 
ros loucos . 

f.-A's duas formas clii1icas que podem re-
vestir os es taclõs de insanidadtl menta. I' for mas 
tran~itorias e formas du1·adouras ou per-
manentes, correspondem em direito dom 
mQdos de incapacidade civil, incapacidade de 
copsoutü· pai'a as pl'imeiras, incapacidade de 
cop.sentir e. de governar sua pessoa e ben~ 
para as segundas .. Si a incapacicl<~:cle ~e co~
sen ti r commum a,s formas transttonas e as 
perm~)lente,~. , exgotta as suas conseq.uencü,ts 
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legaes na nu !lidado ou 3,nnullação do acto ju- presumeva di possedere nel criterio meta-
ridico peatiMclo pelos incapazes ; a in capaci- fisi.co (lolla « Ragione » un segno 11er 
dade de consentir e do se goveenar, peculütr gimlicare tali stati .» 
á insanidade duead uuea, além de constituir H-Kra.1f~-Ebin g referia-se exclusivamonb 
motivo de nullidade para os acto.3 jurídicos, ao direi tu criminal e tinha especialmente em 
impõe a1 Estado o dever de proteg0r o vista o § 51 do Codigo Penal allemão e o §56 
alienado suppriodo com providencias juri- dJ Codigo Penal austríaco. E' iotu .. tivo, no 
dic::ts a sua insufficenci.a psychica e legal. em tanto, quo J.isltincção tão natural e justa 
Mas si o instituto jurjdico da tutell<L ou cura- não poderia. restringir suas consequencias 
tella do.; incapazes rostring~t as suas regeas ao direito criminal. 
ao dominio partfcular do direito. espacial da E é com verdadeirodesvanecimento par:t o 
Família, a incapacidado de consentir }Jor in- nosJo amor proprio de brasileiro, que po-
sanidade mental atl'ecta a todos os actos ju- demos at.tribui.r a essa gloria nacional do 
ridicos e pertence á parte geL'a l dos codigos. - saber jueidico, a Teixeira de Freitas, a ap-

Si, de facto, se pudesse 1'eduzir todos os plicação ·dest::t doutrina ao direito civil. Nas 
caso.> de insanidade ment::tl a estados de alie- commentarios aos aets. 25 e 78 do Esboço, 
nação ou loucura, era evidJnte que o conceito Teixeira de Freitas traça com mão de mestre 
de incapacidade civil por insanidade mental a. dist incção entt-e inc::tpacidade accidental e 
cobriria exactamente o conceito de inter- incapacidade permanente, (lanrlo <í esta a ca-
dicção e os dous termos poderiam ser tom::tdos ractel'istica juridic:1 da dependencia de uma 
pol' equivalentes, C,J mo até aqui fuziam os 1·epresentaçao necessa1·ia,quea outl'a di spensa. 
codigo.; civis, obrigados embora para manter Mas é no.lar t;. 507 e 504 que elle completa 
uma r Jgra ge1•al f<t lsa ou lnsufficicnte , a criar sua idéa, for mulando em Hl60 a doutrina d:t 

.excJpÇÕ3S injustifica'las . Ma~ assim não sue- inconsciencia morbida, que Kratft-Ebing 
cede. A insanid:1de psychica cJmprollende a ainlla hoje considera moderna em direito. 
inconsciencia morbida além da alienação No§ 1. 0 Da capacidade civz:l dos · agentes, 
mental c, port<tnto,o conceito de.interdicção, do Cap. H, Dos actos jul"idicos, Teixeira\ de 
-medida só applicavol ás loucu.·as ou estados Freitas dá a doutrina completa da inoapaci-
do alienação duradoura,- é, de facto, de dado civit po1· in.:;ani.dade mental. . 
comprc1lensã') muito mais res~l'icta do que 4 rt. 5:.!7. · Tem capacidade civil pm·a os 
o conceito de incapacidade c i vil. actos jw·idicos aqz.telles que neste paragrapho 

Esta concepção, que não só liberta o con- nCío sCío declarados incapazes ou que não se 
ceito de incapacida.te civil da providencia da manda que assim se jtdguem por sentença om 
interdicção, mas·qLie, ao contrario rl.o qqe se acça:o att sob1·e excepçCío de nullidade . Neste 
tinha feito até hoje , subordina a segunda ao a1·tigo é clam a distiocção entre a incapa-
primeieo, fLlnda-;;e numa compeehensã_o mais cid<1de, reconhe:;ida previamente no texto 
exacta dos estados do insanidade mental da lei, da insa.nidade duradoura ou aliena-
e é relativamente muito nova em dit·eito. ção; e a inc ~tpacidade, julgada em·acção de 
«Al concett@ di «p.licopatia», ensina Krafrt- nulltda.de, da insanidade transitaria. ou in-
Ebing (l), nel senso di una malattia di lunga consciencia mor1lida. O art. 508 refeL:Q-se a 
dura•a., autoctona, la quale presenti un re· incapacidade dos estado.3 duradomos: alie-
ciproco nesso od uo rappJrto (s·istematico) nado3, moJoros e incapazes de direito. 
nei suio singoli sintomi la nuova legislnziono A incapacidade da inconsclencia morhida 
contrappone lo stato. della inconcienza mor- é pc·evista 110 art. 50::1. 
bosa. Questa comprende disturbi della vita Art. 509. -Ser-cio Julgado s incapazas para 
psiclrica, i quali apaiono transitoriamente, os actos j urídicos pM· sentença em · acção otC 
od hanno,segnatamonte l'impren ';a del dtl lirio sobre excepçao de mtllidade: 
per éui anche clinicamente meritano di 
e3se1'e t rattati se11aratamente delle psicopatie 
propriamente dette ... Lo aver s~abilito il 
concetb naturalistico · ed empiri:cJ- psico-
logico della « incoscieoz'ia », interpretata e 
compresa nel ssnso di un'incoseieoza dei 
proces3i psichici, rappresenta un progresso 
eminente rispetto all'antica legislazione, che 

(l) Krafft-Ebing: Follic~, alcoolica, epilessia , 
isterismo, stati di incoscienzct mo1·bosa, afasia, 
sordo:11wtismo, in La Psicopatologia, lega. le, 
IV volume do Trattato di. mot.l.. legal e, de 
Maschka, Napoli, 1899 p. 638-640. 

§ ·s. 0 Os que praticaram o a c to privado do 
ttso da ?·azCío po1· clelirio {eb1·il, somnambu-
lismo· nattwal ou . p1·ovocado por· operaçcío 
mo..gnetica ; e por fo?"tes emoções de medo ou 
terr·or, co lera ou vingança. 

§ 4. 0 Os que praticm·am o acto em estado de 
emb1·iaguez completa. 

Os §§ l. o e 2. o se referem ainda á aliena-
ção mental para os casos em que a sentença 
de interllicção não tenha conferido ao louco 
o sello legal da sua. incapacidade. 

Afóra o defeito da formul:J. enunciativa, a 
doutl'ina medico-forense do Esboço é com-
pleta. · 
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A condemnação do desacerto elos codigos 
civis por não tm·om respeitado ·aq nellu clis-
iincção, anela de onvolta com a de erros a na. 
logos, mas de outra proceclencia ,lavrada por 
eminentes jurisconsultos. Todavia, os discí-
pulos do Teixeira de Freitas não lhe poderam 
compreheoder todo o ensinamento. 

Sanccionando o desenvolvendo a conce-
pção do eminente jnrista brazileiro, Sal'S-
field justificava a creação de um titulo geral 
dos factos e actos jurídicos no Codigo Civil 
a1•gentino com a invocação de motivos que 
bem se applicam ao ponto quo examinamos. 
Na nota á Sec. II do Livro II do Codigo 
Civil argentino, escreveu Sarsfield : 

« En esta secciôn se vm·<tn gene1·alizados 
los más importantes princípios del derocho, 
cuya aplicaciôn parecia limitada á determi-
nados actos juridico13. La jurisprudencia, en 
mil casos, deducia sus razones de lo di~pu·· 
esto respecto de actos quo, en vordad, no 
el'an siemp1·e somejantes. Si el vicio, per 
ejemplo, de violoncia ó in timidatión debia 
anuln.e lo;;J conteatos, pm·qnú no anularia 
también ol reconocimiento de un llijo natu-
ral, la aceptación de un:t 1otl'a, la erJtt•ega 
ai deudo1· del .titulo dei CJ•edito, etc. etc.? 
Pül' qué no dit·ü1.mos en genera l quo lós actos 
quo ceean ~L exti.nguen obligaci.oncs, se juz-
gan volunta1•ios si sou ejecuta.dos con di~
ceJ•nimieJüo, inteuci.on y lrbertad, genem-
lizando asi los principias y ganeralizando 
también su a.plicación ~ Mil veces nuestras 
leyes so ven en la necesidad ele l'epetir que 
el incapaz ele derecho, no puede hacer do-
terminados cont :àtos, mil vocc·s gu.a1'dan 
silencio respecto ~i lo iocapaces t ratandose 
do actos que hucon nacer obligacioncs igua-
les a las que nacen de los contJ·atos. «To· 
dos os codigos publicados, con excepción del 
de Pru ia, dice Freita (1) , tienen el gl'avi-
simo defecto de haber legislado sobro ma-
tei'ia" de aplicación genera.l;L ca i todos los 
asqnto · del Cód. Civil, del Côd. de Comercio 
ó tlel Cod. de Procedimientos, como si fne-
sen exclusivamente aplicable. <L los contratos 
y testamentos. Con este sistema han omba-
ra.zado el exacto conocimionto dol derecho 
privado, aislando fenomenos que son efe.ctos 
de la mlsma causa, y haciendo de esta ma-
nm·a que muchaN ospecies escapeo ü. la in-
fluencia de los priJ10ipio que debian di.ri-
gilos. T1'at1Lndose de cualquler acto volun-
taJ·lo , tr·atandose de actos jurídicos quo no 
son contratos ú testamento, como relac iones 

( l) Este trecho d Teixeira de Freita,s é 
tomado ao commentario do art . 43 ! (Esboço, 
p. 26"). Dei.xamol-o em l1ospanhol pal'fl, uno 
alterar a citaçno elo Sal'sfield. 

de família b como los actos de procedimen-
tos en los jnicios. á los menos versados ré-
pugna aplicar disposiciones legislativas so-
bre contratos y testamentos, que fuesen es-
tablecidas para aquellas dos clases ele actos 
jm'idicos. Este regimen que desliga todas 
laselas~s ele los actos .que créan ô extinguen 
obltgacwnes, quedit swmpeo incompleto en 
lus codigos, por mayor que sea el numero 
de las repeticiones y refJJ'oncias.» Esas d.is-
posi~ionos susceptiblos do una apiicacion 
comum, quo en to::los . los codigos han sido 
paJ.lticulat'izados á los contratos y testamen-
to~, so_n las que ahora en su carácter pro-· 
pno, se lnn .reumdo en esta seccion. » 

Cor~1111C~ltanclo o art ._2 l7 do seu projecto, 
relativo as trcs coml!çocs csscnciaes da va-
lidade do acto jnriclico,-livro consentimen-
to, cn:p~1cidado elo agente, objecto possível, 
-Fell(:lü dos Santos defende igualmente a 
doutrina de Teixeiea de Freitas. «Os co-
digas, diz elle (l ), só tratam das condições 
essenciaes para a validado dos contr-act s. 
Um acto jueidico tem comprehensã.o Hlais 
ampla. Não r só nos contractos que se exige 
o con~entimonto Ii~rc, Jl1aS tambem par<L . 
fazer um testamento, para. contr•alúe casa.- . 
monto, para acceitar ou repudiar uma he- . 
rança; nmfim, para todos os actos ela v irla · 
chr. jl ~ . Accrcseonta adoaoto: (< O codi cro 
i~·ancez como segunda condição para a v~1-
lldade dos contractos exige a capac-idade da 
pwrt~ ~tte se ob1·iga. 03 codigos pJsterlores o 
corrlglra.m dJzondo : capacidade dos cont?·ahen-
les . Aqui cabem as mesmas reflexões que já. 
fizemos a respeito do consentimento da.s 
par.tes. O art. 217 do projecto diz: capaci-
da~e do agente. Para ser valido um testa-
mepto é neeossaria a capacidade do te ta.-
dor. O murlo que não sa.be ler nom escrever 
nã_q pócle testé!:!' (art. 1657). Os corpos tlÓ 
map mol'ta. na.o podom acceitar a herança 
Q~fi lhes !enlla. sido deixada (al't. ·!59). Já se 
VI' que ~a;o é só p~ra os contratos que se 
dov.o ox1gtr a c;tpactdacle, mas pa1'a tod.o n 
qu~lq1wr act'l juriLlico.» 

l'IIo .<?m~anto, tunbo estas refurmadoros quo 
de Tmxmra de Frmtas tinham recebido a. 
idép. .ex~c~a elo caracter geral da. i.ncapaci-
daqe Jllt'ldlca,-a qual, por isso mesmo que 
tem .o m1ra.ctsr de g.e~oralitlado, clove ser 
pn;vtsta como condv:;ao de nullida.de de 
todo os actos jurldicos e não a proposito de · 
alguns d?ll~s apenas.-(lãO con"egúi ru.m dar, 
como To1xon·a. de Frmtas, a formula crcral 
da incapacidade por in anitlado monta.!~ 
~esconhocendo a di stir1cção entro insa.ni-

da~e duradoura o insanidade tl'ansitoria, flú 

ql FPlicio tlos Santos, P?·ojecto do C'odigo , 
C'iv j f., otc. Tomo I, p. 152-153·. 



t ' 

é:obiGO CIVIL BRAZÚ..EtRd 
I ' 

321 
~-------------------------------------------------------~- ~--~-~-~~~-~-~~~~~- ~~~--~-~ 

da pr imeira se oocuparam na parte geral Codigos, sem aquella condição do codigo ar-
dos cocligos, e foram obrigados, pela insulli- gentino, ds uma previa sentença do juiz. 
cüoncia dessa provisão, a proceder como os E no emtanto, em ambos figctra a condiÇão 
cocligos que não tinham creado a parte ge- especial da incap:widade de testar poi· in-
ral , limitando-se a prover·, na parto espe- consciencia morbid.a, art. 2415 do prcijecto 
cial, a proposito de alguns actos jurídicos Felicio do3 Santos, art. 2442, § 5°, do 
apenas, a incapacidade por insanidade projecto Coelho -Rodrigues. A r<tzão é que 
transitaria. em todos elles, a doutrina da incapacidade 

Com etreito, tanto Felicio (los Santos como ctvil por insanidade mental, da parte geral 
Sarsfielll tiveram, por exemplo, (le crear do codigo, só se referiu á insanidade perma-
uma concl.ição especial de incapacid.au_e trans- nente ou duradoura, á alienação mental e 
itoria de testar, o que evidentemente seria estados equivalentes, sem o legislador se 
desnecessario si a formula de incapacidade occupar da insanidade transitaria. 
civil por insanidade mental da parte geral O Projecto Clovis Bevilaqua não soube 
dos seus codigos tivesse sido completa. evitar este defeito e incidiu na mesma falta 
Sarsfield reconheceu o d.efeito, mas não ati-- dos projectos e codigos citados. Viu-se for-
nau com o seu motivo psychiatrico corno de- çado, por isso, a criar as disposições ,já refe-
monstra o commentario justificativo que llle ridas do § l o do art. 247relativas a nulli-
poz. Commenta elle o art. 3615 do codJgo dado d0 casamento e <lo§ 3o do art. 1800 te-
argentino: Pm·ct poder testar es preciso q_ue lativas á incapacidade de testar. Restrin- _ 
l6t pe?-·sona esté en stt pe1•{ecta 1·az on, pelo mocl.o giudo a acção destas perturbações transit'l-
seguinte : rias aos dous casos espcciaes da nullidado do 

casamento e da incapacidade de testar, o 
«Se dJnt que es inutLI esté articulo, Projcc to primitivo nos deixava na alterna-

porque para los actos j11rillicos la per·sona tiva : ou, ele suppôr que, em todos os outros 
debe estar en su perfccta razón ; poro por casos em que se tem de revelar a vontade do 
uma doct!'ina general los aetos eject1tad.os incapaz, afora os dois citados, não devem ser 
por una person:x que no está cn su COllllJleta tomados em consideração os cases de insani-
razón, no pueden ser anubdos cl_epués ele su dade teansitoria ; ou, de acreditar g_ue esses 
muerte, cuand.o la incapaciu.ad de esa per- casos estão indevidamente . incluiclos nos 
sona no ha sido declararia en juicio. El ar-- alienados de qualque1- especie. 
ticulo, pues, ltace una excepciún al priiilcipio 
deci ;_iendo de una manera absoluta qne los A commissão revisora, supprimindo a pii~ 
dementes no pueU.en testar: asi, annque. el meira, manteve, todavia, a segunda no § 3° 
testador ltubiéso muerto sin estar jusgado do art. 1963, incidindo por isso na mesma 
como demenie, sus disposiciones testamen-- cens11ra que acabamos de fazer aG projecto 
tarias podriam ser atacadas c_omo hechas por primitivo· 
uu demente; porque el ejercicio de las faculta- Não se diga, no em tanto, que . é esta uma 
dos intelectuales deqo ' exigi~'il<ii - COll más , pum questão de doutrina . Ao contrario, 
rigor en hts disposiciones gratnitàs que en após :Teixeira de Freitas, figura ella como 
los actos á ti-tulo onel'oso. » sabia disposição em dous codigos civis mo• 
_ Vê-- se de mo \-i_o clfl.ro que a allegáçãq é in- der nos. Deu-lhe satisfação o codigo portu· 
sufficiente: · · guez uo titulo ' XII «Da incapacidade acciden• 

tal, » dispondo no art. 3õ3: Ainp.a abstrahinJ.o d_a . condição cj_ue Sars;,. 
field impoz, no art . I4_0 do codigo <wgentino, Os ctctos e cbntractos, celebrados pm· pessoas 
de só se ter •·por üen:tcR·te paDa os eJfoitl!lS ela qw} fJCCider.talmen,te se acharem pri·oadas, ao 
lei a quem fosse dcclarad0 ·tal pelo juiz, .terhpó· àeZZes, ae fazer uso de sua razi'ío, por 
subsistia n:o seu Cod:lgo ·a necessidad.e elo algttm accesso de deli?·io, embriaguez ou outra 
art. 3615. porque ha casos de insanid.arJ.e causa semelhante, poderao ser reiscindidos, si, 
mental que ·não são a demencia_, nem pov.em etc. '' 
ser d.eçlar~dQs. ~"'.es ,p~J0~ jg1~es, ma~ ·q·u~ :río Dml-Ir1e': dl~tr~ ' f;r~w ~~ui valente e por• 
emtanto, mvalldam .os · .test;_tmentos; sao os ventura mai$ justa o codigo allemão; na se~ ' 
casos de incon~ciencia morbida que o co:Hgo gJ1_ndft pa.~te do ·~rt. 105: , · 
argent-ino n(i)o ' prev1o :· e"(ll outra. parte senão . 
naquelle antigo ; e ·que Só potl.erütm· desap~.:' ',La d(~p~aratio.rl) léZe vol~nte d'ttn ~ncapab.l!Y est 
parece-r del~e e • com elle , se. t:iyessem -~iô,o rl:'l!'lZ.f3.,. Est· '{f~Ue ausst celle q_w est fatte Mt_ 
preyts·tos em_ s~n log:itr oonv~,!iio.Q..-,t\i) ·.11.a p,~rte., ebat ;d :nc?~sr;;,e~ce o_tt de troubte momentane 
geral do Cod1go, ao· lado da demenêia ou in f de l acttvtte de l espnt. 
sanüLadc duradoura. · A redacção . do art. 353 do codigo portú~ 

De facto, nos projectos Felicio dos Santos e gnez e, sobretudo, a inconveniente insubordi:-
Coelho Rodrigues, a incapacidade por aliena-- nação da incapacidade á interdicção dos alie-
ção :mental foi prevista na parte geral dos· nad~s e surdOs-mudos, dos arts. 314 e 337, 

Vol, Il 
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o § 1° do art. 176,1, 



~uperorganica ou social como mostraram 
Tarde (l) e Sergi. 

Com esta. concepção não ha acto hu-
mano que não se possa considerar suggestio-
nado e a sugge.;tão ass im comprehendida ê 
um facto perfoitamente normal que a lei 
não pocleria impedir. E' o que Ottolenghi 
expõe bem. «Per suggestione, diz elle (2), si 
intendereb be, s.~condo Bernheim, «qua1unque 
atto per cui un'idea é introdotta nel cer-
vello o accetatct da !ui.» Onde: sal·ebbe sug-
gestione, osserva giustamento Jauet, tutto 
ció che sorge nelüt nostra mente per as-
sociazione di idea, per lettura, .per insegna-
mento, tutto ció cllo se inventa, tutto le cre-
denze di c1ualunque origine. In questio amplo 
senso gli atti suggestionati sarebero per-
fettamentc normali, no vi sat•abbe ragione a 
fare su di essi uno studio spociale . La sug-
gestiono de c ui intendo qui trattaro é in-
vece quella. che origina lo svil.uppo completo 
e a,utomatico di un'idea ul di('uori delta par-
t'ecipazione della cosciemn o almeno della 
volontá dei soggetto. Gli u~tl che vengono 
prodotti dall'insorgere di ta le ideo e ven-
gJno detti atti suggestionati, non possono 
confonderai con atti normali » . 

Mas é em um m'lgnitico estudo de Alfredo 
Binet (3) sob;·e a suggestillilidade, que se 
encontra uma apreciação mais completa das 
relações que cntercedem entre sug-gE;l_stões 
normaes, suggestõcs em estado de vigHia e 
sugge,<Jtões hypnoticas. « L' objet de cette:re-
vue est La suggestion á l'éflat normal - plus 
exactement encare : la suggestion dans vie. 
C'est un sujet qui a été ra.remente 
trai tê avcc le serieux qu'ilmérite. La ques-
tion qui s'en rapproche lo plus, parmi cclles 
dont parlent les autcurs COIIJ.petents de l'hy-
pnotiame, est ccl!e de la suggestion pendant 
l'état de veille, mais ce n'est absolument pas 
1<1 même chosc. Les experienaes de sugges-
tion pondant l'état de vcille consistcn·te 
bien à travaillcr sur n1Je personnc noo en· 
dormie, ·mais leJ procédés qu'on oniploie 
pour l'influencer son absolumeat les mêmes 
que si on l'avait ondormic; on ne l'cndort 
pas ou pl'éalable, vo ilü. toute ln. di fl'ércncc. 
Au lieu de lui l'épéter d'abord pendant lon-
tempa : « Dormcz ! dormez ! vos yeux se 
ferment, lo sommcil vient, etc. », on le 
prend à l'état de veille, et sans prepamtion 
apparente, on lui donne la série de sugges-

I (l) Taede : . L~s lois ele l'imitation. Paris, 
Hl95. · 
:·-{2y,.bttolenghi ~ loc. cit. p. 9. 

(3) A. Binet: La suggestibilité att 2Joint de 
vw~. ele la psychologie inclividuelle, Année 
P.:iycologigue, 1899, p. 82. 

tions qu'on ferait sm• une personne réel-
ment hypnotisée ; cette manceuvre réussit 
entre des maios habites, pour suggestion-
ner á l'état de ·veille non seulement des su-
jects dres;és á l'hypnotisme, mais encare 
des sujets qui n'ont jamais été endormis 
avcmt ce primier essai de captation ... De 
bons juges se sont demandés s'il y a un trés 
grande di!fé.l'ence, au fond, entre ces sugges-
tions á l'état de veille .et les suggestione3 elo 
l'bypnotisme. Beaucoup de réserves son á 
faire. Tout d'abord pae leur allure, par leur 
a:>poct général, par leur signification les 
dcux geares d'expérience s'équivalent: il n'y 
a entre elles qu'une petite ditférence de 
techoique : !e sommeil préalable. Or on 
est pas encore bien d'accord sur Ia nature 
psycologique et physiologique de cet état 
particnlier de sommeil qu'on appelle l'hy-
pnotisme. Pour ceux,- et ils sont nom-
brcux aujut•d'hui, - qui se rattachent aux 
idées de ce qu'on appelle l'E'colo de Nancy, 
cet état d:bypnotisme, en tant qu'état ner· 
voux distinct de la suggestion et de la sug-
gestibilité, .n'existe pas: ·« iln'y a pas d'by-
paotisme, il n'y a que de la suggestion». Par 
conséquent, daos cette doctl'ine, lá sugges-
tion à l'état de veille et la suggestion 
1L l'état de sommeil sont deux mêmes choses 
sous das étiquettes différentes: tout au plus 
pourrait-on dire que la seconde espccc de 
suggestion est seulement plus lente, plus cir-
conspeete,car avant de suggerer tolles ou tel· 
les tactions théura.peutiques, un fait une sug-
gestion préliminaire de calmo, d'obéissanee, 
de repus et de sommeil qui prépare las voies 
et facilite le succes. A l'inverso, les auteurs 
qui soutiennnent que l'état d'hypnotisme 
est un état bien défini, ayant des caracteres 
psychologiques consistant dans une dimi-
nution ele résistance et de seus critique, 
peuvent admettre que lorsqu'une suggestion 
~L l'état de veille réussi,t aussi exactement 
que pendant le sommeil hypnotique, cela 
ticnt iL ce que le sujet était dans des dispo-
sitions mentales tellcs que sa résistance et 
sou sens critique ont pu être supprimés tout 
d'un coup, ot que pal' conséquent une ébau-
che d'état hypnotique a pn se produire. Je 
présente ici ces considérations pour· l)ien 
rnootrer que les suggestions lL l'état d.e veille, 
telles qu'elles ont été pratiquées par des 
hypnotisems· usant de leur méthode llahi-
tuelle, se rattachent étroitemeut aux sug-
gestions de l'hypnotisme et font une petit 
cllapitre ele la question d'ensemble. Il en 
est tout autl'eroen,t de la suggestion à l'état 
normal ». 

Não cabe traçae agm•a os caraote!'es psy-
chologicos que distinguem as suggestoes nor-
maes das outras duas especies de sugg~st~es, 
mas é evidente que carecemos, em dtretto, 
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de uma cxpicssão generfca que abrace as ducendolo in un vero stato di automatismo 
duas ultimas classes para oppol-a á pri- psicologi.co ». 
meira. Pela minha parte prefereria denominar as 

A confusão que Ja·l'l'a neste particular 6 já de que deve tratar um codigo civil, de 
das mais lamentaveis. Excellentemente o suggestões. arli ficiaes c1·i1ninosas, o que as 
demonstra Pierre Janet (1) : « Il faut cons- exiremarra, pm' um lado, das suggestões nor-
tate't· un autre inconvénient plus geave en- ma~s, e, por outeo lado, das suggestões ex-
coee · de cette confusion de langage: c'est pe~·1mentaes e therapeuticas, tambem ar~i
qu'il existe un phénomene tres prêcis. trcs fi~raes, pathologicas ou provocadas mas li· 
distinct des autres faits psychologiques, qui crtas ou permittidas. ' 
a étê dési.gné et par les anciens magnéti.seurs Apuramos, assim que o termo suggesUto 
et par les aliéni.stes sous le nom de «sugges- h.ypnot~ca. é hoje empregado em dous sen-
tion ». Ce phênomcne ne doit être confondu t~dos distmctos : ou em uma accepção gene- _ 
ni avec les souvenirs, ni avec les associa- r!Ca para d~s1gnar as suggestões artificiaes 
tions d'idées ordinaiees; il ases caracteres ou patholog!Cas, em opposição Cts suggestões 
spéciaux ct surtout ses conséquences três n~rl?a.es.; ou, em sentido restricto, para 
particulieres et trcs graves. Si le mot «sug- drstiog:m~ entre as suggestões patllolClgicas 
gestion» est déjtt employé pour désigner une ou artlficiaes, as provocadas em estado de 
idée quelcongue pénétrant n'lmpor~e com- som~o. hypnotico, das produzidas om estado 
ment dans l'esprit, Il ne peut plus caracté- de V1g1ha. 
riser nettement ce phénomüne spécial. On Sl, pois, Clovi~ Bevilac1ua (1) escrevia 
voit alors les confusions les plus etonnantcs: qt~e « ü do grande lllconveniencia para a dou-
ou volt décrire soul> le même nom la léçon tnna. que os termos technicos se prestem 
d'un professeur à. ses éliwes et les llallucina- ~ mê~ls de . uma significação, só deante da 
tions provoquées chez une bystêrique. Lcs 1nex1stenc1~ de uma outra expressão é tole· 
caractoros observés dans un eles fai.ts sont ravcl essa mopia idiomatica »; é claro que 
attribués Lt l'autre, ct réciproquement. 11 mt le1 escr1pta jamais se poderá tolerar se· 
n'est plus possible de dLtinguer la maladie melhan~e cousa. No emtanto, precisamente 
mentale, qui est pourtant une triste réalité, os Dr·s. Coelho Rodeigues e Clovis Bevilaqua 
de l'état psychologique normal». E apezar evi~entemente empregaram o termo sugges-
de tudo a confusão persiste e tende a pro- taç~•o hypnottca, cada qual exclusivamente 
pagar-se. num dos dous sentidos apontados. Quando o 

Diversas teem sido as tentativas para Dr. Coelho Rodrigues estabeleceu no seu evital-a. proJecto rq1livalencia entl'e os qualificativos 
t loypnotica e.magnetica, elle pensou natural-

Jane chamou de 'a?·tificiaes as sugge tõe > mente designar . assim as sugg·estões artifi· 
provocadas,· entendeni!lo, :porém, que mais 11 valia resc·rvar para ellas o nome simple3 de cmes, aqtfe as qble foram conhecidas graças 

d 
aos estudo~ do magnetismo e do hypnotismo. 

suggestiio; já consagrado neste senti 0 pelos Neste sentido os qualificativos são de facto 
estudos do magnetismo e hypnotismo. Otto.. · 1 \-.t ' ' lenghi (2) ' prefere chamai-as de pathologicas eq UIV~ .e't es e a <(~pressão ?n_agneticas não 

t
. . ·t ., . t . . me1~c1a Q :ponto de mterrogaçao que lhe poz 

por mo ~vo~ que mm o no~.m m~ssam aqm. Clovis·. •'.Ap· contrar·o Cl ·. dá á - . «Come m tutta la trattazwne rh questo ar- ~ . '- '. 1 
• ov1s : expr~ssao 

gumento, non jntenclo qui parlare cJella SUO'• ,~ugge;.tao .!~YP1~otwa, o sentido restriccto 
gestione :fisiologica allo stato de vegli'a nell \~~tr~~es~~o feita e!ll estado de sGmno. hy-
senso in teso dal Sei'gi, che sarebbe l'oti..Q'j,ao b lh R ,· :proposlto de haver o proJec~o 
di ogni azione umane, che si esel'çiter'éb'l'\e b ~e 0t. odugue~ .c~nstderado _a suggesta,o· 
in ogni atto dellêt vi ta sociale r~'c~nll,ente ·~ p~o wa. um ,ca~o,. ele coacçao mGral, es7 
rlcl piú fm•te clel piú intellio .. ell,tel s.ul ·p' iú ctel Cll; o !!lustre JUtlsconsulto (2) : «Achei , - "' .,. ·' · proferi ver a0'1ta1' ·1 qtle~t- d h t· delJole), in tendo pari are de~~·· SlJggestione . ,. rr, < 

0 
' . , ' ao 

0
. ypM ISI11_0, 

la qualc. considera ta, nei~ .. &~Q{~i[e~ti. si po- K~z~;~~o 1 ~~ho consagrado ao dolo, p~ra nao 
trebbe dire patologiche,.J,e .·~wto 'ta1e.;da to- Pf! que tenl~o como. prova:do quo, 
gliere all'indivicluo çheJll, · ·sciqiscc se non la ~poz 0 so~no .h~p~o~1co, subsiste a sugges-
co~cienza corto la ·llfiârtá 'dei prGpei atti dad laten,Lr para. uromper num momento 
OO'Ui pote~'e sulla m~opi;'ia pér.30llllêtliü~ re: ~ o. E. posslvel esse phenOJ!IOUO ~· Affir· "' -Ih ·

1 
· , · ' mam-n? alguns,, negam-no mmtos outros e 

. dos mais a.utorrsados. E' :possível qu0 haja 
exageeo cl~ um e outro lado, e o opusculo de 

(1) Picrre Janê"t . . ·Ê'tat menlaZ eles hyste1'i· 
q1.teS , Lcs accictcn.ts mentawv, Pébl'iz, 1894, 
p. 18. 

(2) O~tolengbi, loc, cit, 2D3. 

. (l) Clo1:'s Bevilaqua : Di1·eito elas Obriga~ 
çues, Bahr~t, 1896, p, H, · 

(2) Clovi1·, loc. cil;. p. 185. Nota 2•·. 
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Wundt foz--nos vacillar. Mas não nos preci- relativamente a e ll8Clnono vulto, pela. fac i-
pitemos nós outros os juristas. Espo1'emos litlaclc de corrigil.-a. 
que a. psychologia, a physiologia c a patlw- E' nos vicios do consentimento e como 
logia pronunciem a sua sentença». Assim, simples condição ele anullação dos actos ju-
Qlovis não cogitava soquce das , uggcstõcs ridicos que so deve prcvor num Codigo Civil 
em estado ele vigília, punha em dllvida atú o caso do consentimento obtido por suggos~ 
a oxisteucia das suggestõcs post-hypnoticas, tão criminosa.~ 
de sorte que para olle suggestão hypuotica Não o cremos. O Dr. Coelho Rodrigues 
é aquella quo se rea.lisa durante o som no considerou este como um caso do coacção mo-
hypnotico. ral;o DL'. Clovis qne,no Dil·eito das Obrigaçõeg 
As duvidas emi.ttidas por vVundt, o mn.ior o tinha con:iclerado, mais proximo da ver-
repeoseutaute da. P~ychologia lwd icrna, se daclc, caso do dó lo, acabou acceüando no seu 
prendem á questão douteinaria d;L existen- Projecto a qualiftcação de coacção moral. 
cia de uma actividado psychica inconsciente Si nos reportamos á delicada analyse psy-
ou SLlb-consciente, em que ello vê, com chologica, que f<LZ Campili da « r!Jsponsabili-
razão, um dos mais valiosos argumentos dado civil do hypnotisado em mataria de 
contra a orientação exclusivamente empi- obrigações acceitas por suggestão », verifi-
rica, impressa pela sua escola gloriosa á camos que não só de co;tcção,mas de diversos 
psychologia moderna. Todavia, 6 este ponto outros vícios do consentimento se pódo 
muito controvel'tido. Não se pódo negar fallal' no caso do emprego deste recurso do-
competoncia psychologica a toda a oscola loso. Ao contrario do quo fazem os . autores 
neo-materiali.sta, chefiada por notabilíssimos dos projectos brazileiros, que parecem suppor 
discipulos do proprio vVundt como Zichen, estar a suggostão criminosa obrigada a só 
como Munsterberg e que teemreprosentantos affcctar uma dada ordem de funcções mon-
da estatura de Rii.Jot na França, de Sergi taos, Campili distingue o acto extorquido 
na Italia; não é licito negar competencia durante o som no hypnotico do consentimento 
em taes assumptos á escola psycholog.ica dado em vigilia em obediencia a uma sug-
do methodo anatorno-pathologico, dirigida gestão feita dtirantl' o somno hypnotico: 
na Inglaterra. por Lcwes, Maudsley e na o caso om que a soggestão é dirocta e im-
França por alienistas e psychologos nota- põe a pratica de um acto, do caso em que 
veis. E todos estes contrariam a theoria do a suggestão é indirecta e, deixando intacta 
Wundt, que pretende não conceder á acti- a realizacã.o da vontade, ataca apenas os 
vidade pf\ychica inconsciente ou sub-consci- motivos que a podem determinar; o caso 
ente mais do que o papel muito apagado em que a suggostão é feita por um dos con-
de phenomenos que se passam no campo trahentes ou por terceiro com olle conni-
da simples percepção, tendo escapado ao vente, do caso em que ambos os contrahentes 
ponto apercepti vo da con.ciencia. não tinham conhecimento do acto criminoso, 

O facto ele, por fim, haver Clovis Bcvila- o ainda do caso em que o consentimento 
c1ua, a modo do Dr. _Coelho Rodrigues, capi- coacto 6 simples effeitoremoto e indirecto de 
tulado, no seu ProJ~cto, do coa;cção moral uma suggestão praticada sem intenção e sem 
os casos de sug~estão hypno~ica, demonstra I applicação ao acto juridico considerado. 
que nesta mater1a a evo!uçao 11e completou Nos actos praticados durante o somno hy-
no seu e pirito, após a publicação do Direito pnotico, Campili não v~ mais do que o acto 
das Obrigações, e que elle acabou reconhe- do um incapaz. Considera ainda àcto de 
cendo a realida<!_e da Sl_lggestão post-hypno- incapaz o do hypnotisado quo realiza em 
tica, ou suggestao roaltzada a longo prazo e vigilia a suggestão recebida em estado hy-
em estado de vigi.lia. Esta circumstancia pnotico, pois que em tal caso ha. ainda im· 
nos dispensa de insistir na facil demonstra- po ·sibilidarl.e, para o contrahente, de conhe-
ção da realidade das suggestõos em vigilia, cer a natureza e as consequencias do acto e 
que a definição restricta do Projecto ainda determinar-se livremente. Nos casos, porém, 
exc1L1c. de suggostõcs indirectas, em quo, por meto 

Assim, a inconveniencia do emprego, no do amncsia; parciaes c suggestões retroa-
Projeeto do Codigo Civil, da oxprossão divas, som aff'ecta.r a vontade racional nem 
suggesttio hypnotica, por ter um son.ticlo duplo reduzir o surraestionado a um simples 
accresce a i.njustiç>,a que @!la consagraria, automato, seoo consegue fazer o sug. 
dissociando estados meutaes das mesmas gostionado pra~icar actos contraries e lesivos 
conseqnencias legaes, para conferir a um aos seus interesses, Campili (I) vê um puro 
o caracter criminoso, delle isentando o 
outro. 

Mas, em face do problema propriamente 
juridico que suscita a questão das suggestõos 
hypnoticas, a que vimos de discutir,se torna 

(1) Campili: Il g1·ande ipnotismo e la su-
ggestione ipnotica nei rapporti col diritto 
penale e civite. Torino, 1886, p. 118 o seg. 
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caso de dólo: « Qual piü mostruosa figura di 
dólo di co testa, pe1' cu i chi. conserva encara 
bem chiara la conscienza delle proprro azion.i 
per assumerne la responsabilitá, vive nel 
mondo delle illusioni senza avvedersene, e 
nella piena fede di adempiere ad un dovere 
morale e giuridico sottoscrive la propria 
rovina economica e lfocia1e? ». E demom-tra. 
em seguida magistra.lmeute que não é caso 
de faltar aqui nem de coacção nem de erro: 
« Non é qLli lnogo a parlare di cazione morale 
impropria, inquanto che la suggestione 
retroattiva, impiegata ad ottenere l'intento 
non priva H contrahente delta libertá del 
volere, . se .non intanto in quanto turba 
q uello speciale ordine in telle-ttivo che si ri-
f'erisce al contrLttto : ne si puõ punto parlare 
di solo erroro, quando l'errore stesso non 
sia spontanoo ma llrovocato dall'<1LGrui 
malizia, cioé autore della ingiustizia o par-
ticipe di essa sia l'altro contrn,lwnte cho c 
il solo iutere:-Jsato a commetterla.» Campili 
admitte assim que, nestes casos, das tres 
condições de uma obrigação estabelecidas 
por Ahrens, que aliás Clovis reduz a duas, 
subsiste a primeira, isto é, a capacidade de 
ter vontade racional; mas falta a segunda, 
isto é, o accordo entre as vontades das par-
tes contrahente ·, pois excellentemente mos-
tra. qne entlo « le volont1L dei contrahente 
non si sono mai incontrato : eM se si élebbu. 
ritencre per mera volontiL quellu. que f'n 
mani1e. t:.tua ncl momento del contrat to, fa-
cile rilevaye che l'una ha un signiftcato ne-
gativo de fronte all'altrn. ». , 

Não carecemos levar por diante a fina 
analyse psychologica de Campili. Do · esfor-
ços feitos para dissociar as condi~:ões l)Sy-
chicas dos caso· completos de suggestões 
criminosas em matel'ia de obrigações, o3 
transumptos dados são ufficientes para nos 
autorisar a concluir que nn,s snbclivi'ões 
a.nalyticas Campili perdeu a vi &a do con-
jun to o não lJercebeu que, antes de buscar 
motivos de annullação pam os actos do hy-
pnotisado nas condições }JS 'hologic<tS em rtue 
elles foram realizados, uma lei, mai::J geral, 
decorrente da perturbação mental do sug-
gestionado, já havi'l. tornado ele sua natureza 
:nuUos todos O> actos civis por olie prati-
cados. 

A doutrina. de Campilli o a. elos juriscon-
sulto ' brazlleiros, me3mo na sua divero·en-
cia, equivalem á de se desprezar nos aliena-
do a condiç:.ão fumlamental da llerturb<t-
ção mental morbicla. como cau'a sutriciente 
de sua iuca,p~cidade civil, llara it' bn car, 
no modo ilnlJerfeito por que aünla funcciona 
a mente no naufL·agio das í'aculllades ou 
fw10ções mentaes dcsaggregada pela mo-
lestia,, a condições da annullação elos actos 
civis eiundo os vícios do consentimento 

que d'abi resu Harom. E assim se ]Joderia( 
ÜLllar do erro nos alienados que sofl'i•erem 
de illusõcs e alluclnaçõos ; de coacção mor,il 
nos dementes ; de dólo nas explorações Cri-
minosas das perversões affecttvas do me-
lancolico , dos delirios elos paranoicos, etc., 
nos quaes a volição, como as fun?ções it.Jtcl-
lectivas, t em illusorias apparenCtas de mte-
griclade. . 

No emta,nto, si é V<:'rd;;Lde que ê na po3si-
bilidade de t odos estes vícios dos actos jurí-
dicos que está a razão de ser pratica d& in· 
capacidade dos alienados, esta se fun§a de 
facto n'um principio geral de umn, lesao da 
conducta, na impossibilidade, que traz a. 
molestia ao doente , de se governar, o que-
é uma con>cquencla elo consenso e harmonia, 
das fu ncções montae> comprometti.das ainda 
no ca,so de pel'tnrbações apparontemente 
cil'ct tmscri,Jtas a este ou ác1uelle domínio da 
in telligencia . Foi àm nomQ d'estos ·principios 
que a. medicina condJmnou a doutrina d(l. 
responsabilidade parcial e a lei acabou sanc-
cionando o seu aresto . 

Não se queira estender, pois, ao domínio 
da iotelligencia doente ou anormal, re~l'~S 
jurídicas que só se destinam ao excrctciO 
da saucle e normalidade psyclücas . E os 
vícios do conseotimenl;o pt•esuppoem a sa· 
nidadc mel1tal, pois é a incapacidade o ro-
cm·so jurídico contra os desvios da insani-
dade n~ental. . 

Esta r.tualidade de sanidade menta-l para 
caract~risar a coacçã.o é explicitamente re-
qnoddo;. pelo art. 1456 do Codigo Civil 
chileno!: La (Herza no vicia el consentimiento 
sino cuanclo es capa;: de prodtiCÍ?" tma 
imp1·ession {tlerte en U'na pe1·sona de sano 
Juido, tomando en Ctlen ta su eclad, seo;o i 
condicion ; a siru como pelo art. 1112 ·do 
Codigo italiano : Jl consenso si 1·eputa estorto 
colla viçlenza, quando questa e di tal nattwa 
da far imp1·essione sopra tma pe1·sona sen-
sata, e da 1Jode,rte Ú1,cutere 1·agionevole ti-
mo7·o di espon·e se o le sue sostanze aâ tm 
male nofabite . 

O estado mental do suggestionado, de sug-
gestão 'artificial ou pathologica., tenha ou 
não intyrvlndo o hypnotismo, é um estudo 
morbidq, ou anormal transitorio ; é um 
simples caso de inconsciencia pathulogica, 
e comq tal todos os a.ctos civis d'elle 
decorrentes devem ser tid.os como ele um · 
incapaz de consontit· e não como ::~.penas 
t ocados de vicio de consentimento.· 

Parecy rigorosamente demonstrado que as 
suggestoes arGitlciaes nada mais fazem do 
que desenvolver n'um cerebro preparado 
idéas ftxp.s ou coactas que impoem ao acto 
o mesmo C<U'acter do obcessão e impulsi-
vidade cl'essas idéas morbidcts quando ospon-, 
ta.uomnep.te desenvolvidas. So~mü deu fórma. 
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conveniente á demonstração da natmeza 
moruida do estado mental elo suggestionado : 
« Au point de vue p>ychologique, diz clle, 
(I), il n'existe aucune difl'érence appreciable 
entre l'hallucination qui s'observe dctns cer-
taines a!l'ections mentales et celle qui se 
développc pendant l'hypnosc : t::>utes deux 
sont prises pour la réalité et toutes deux 
entrent comme motifdéterminant des actos. 
Quelle conclusion tirer de ceJ prémiscs si 
n'est celle-ci : que ce qui rassemble lo plus 
it l'etat mental de l'hypnotisé suggostible 
c'est l'état mental de l'halluciné morbide et 
qu'en conséquence on peut, sans exagéea-
tion, comp:trcr l'hypngse à une psychose, 
ditl'érant seulement dos autres états de 
m~me espec~ par la cause occasionnelle qui 
llll donne na1ssance, par sa duPée appareme, 
qui est.laissée à l'arbitraire ele l'operateuT. 
C'est dou c une psychose expéeimentale ». E 
a, inda : « On contt•edira d'au tant moins à 
cette opinion q'il est indéoiable aujourd'hui 
que le~ m~nifestatioos tant psychologiques 
que somattqucs de l'hyponotisme peuvent 
s'obténir it l'état de veillo ·ot san.~ qu'il soit 
necessaiL·e de fu.ire intl'lrvenir Ies pra·tiques 
de l'hypnotisation ». Mas eu não ceoio quo 
se possa dar uma idéa, ma:is j ush da paridad_e 

·legal da sittlação do suggestionado á do 
alienado, do que fez Charcot, estudamlo a, 
suggestão accidental dos meios ambientes e 
das condições de occasião. « Et alors, disse 
elle, Iil'est-il pas it croit•o, n'est-il pas irífini-
ment prohable qnc ces St1ggestions de hasard 
se traduil'ont par dos 11erturbations cere-· 
brales, par dos symptomos 1,1évropathiques 
semblalJlcs it cett'x que . lo suo·()'ostionneue 
produit par ses artífice.;; ~ In;ontestable-
ment ou i, c L j 'en conclus qu'une multitude 
de ?as de néveoses, manies, peeversioús seu-
sorlellrs ot mcntales de toute espcce, et de 
touf;e forme, contee lesquelle.> la médecine 
épuise imLt~l~meut _se.> ressources, n'ont pa,s 
d autre ongtne m d'autee cause q LL 'nne 
icléoplastic, une sugges;ibilité accidontelles 
et non voult1es » . Si, poi~. a suggestão acci-
clental pôde produzir ii.iemas de loucura e si 
clla é compaeavol em seus etfeitos às suo·-
g_e.>tões_ artificia~s ou pathologicas, é impo~
stve1 nao conclmr que ha a maior analo()'ia 
para não dizer perfeHa identidade, entro o o~ 
actos do suggosl;ionado de suo·O'estões . ar-
t~ficia~s c aquollas fôrmas de 

0

l~ucura que 
sao sunples suggestões accidentaes e for-
tuitas. A distincção se reduzir{t ao se()'uinte: 
n'um caso, a suggestão provocará uat estado 
mental que é de sua natut•eza feancamente 

( 1 ) Sem~l. La psychose hymotique ( Revue 
de l'hypnotume et ele la p3yctwloO'ie phy-
siolo?'iqu~. l889, p. 69) . o 

pathologico ; no ontl'o, o estado mental prb-
vocado é equivalente Ct fôrma, pathologica 
do primeiro, mas foi monos intenso, desor-
g·anisou monos a personalidade e sobretudo 
foi mais passageiro .• Entre os dons não in-
tcrcorreu, pois, senão uma differença de in-
tensidade ou de grão. , 

Tão inacceitavel é, l)Oi~, a doutrina dos 
Project.os que arbitrariamente reduzem a 
casos do coacção moral o emprego crimino-
SJ das suggestõeJ pathologicas para a obten-
ção do consentimento ás o'brigações ou 
ontl'os actos civis, como inadmissível é a de 
Campili, que pretende achar, n'esso em-
prego, todos os vicios de consentimento. A 
previsão legal de crime no emprego das sug-
gestões at•tificiaes se deve fundar nas con-
dições de dólo par pa1·te do hypnotisador, e 
do incapacidade civil por perturbação men-
tal tPansitoria, por pctrte do suggestionado. 
O peimeiro aspecto é a feição criminal do 
facto, o segundo a sua fllição civil. 

Da mesma maneira que o criminoso que. 
embriaga a terceiro para d'elle extorquir 
um consentin1ento, nada mais faz do que 
incidir no crime de fraude pelo dólo com 
que procedeu, e crear um acco civil de sua 
natureza nullo pela incapacidade de con-
sontit• do embriagado, assim t:tmbem, no 
empeego das suggc,tões phathologicas, o 
acto deve ser encarado na sua expressão 
ct•iminal e na sua expressão civil. 

Na sua feição civil é evidente que não 
podia ser me!Lwr previsto do qu<' foi nd. dis-
posição da segnnda parto elo art. 105 do 
Codigo allemão, que considera nulla a decla-
ração da vontade «quando feita em estado 
de inconsciencia ou de perturb<tção momen-
tanea do espírito ». Será impos3ivel não in-
cluir aqui, ao la,do da enabriagnez, que é o 
dellrio o a inconscicncia do somnambulismo 
expontaneo ou do hypnotico, que é sobretudo 
a inconscicncia, a seggestão em vigília que 
póde ser por igual a inconscienci;1, a a,mnosia 
e a impulsão obcessiva. 

E f Ji precisamente o que, já em 1860, 
tinha feito Teixeira de Feeitas, incluindo as 
suggestões magneticas entre os casos de in-
consciencia morbida, ao lado das paixões, d'a 
embriaguez, do somnambulismo. · 

lli.-A DOUTRINA DA INCAPACIDADE PJ)R IN· 
SANIDADE MENTAL NO PROJECTO BEVILAQUA, 
-Enumerados os estados de ins1.nidade men-
tal que excluem a capacidade c i vil, o Pro-
jacto inclue (ar•t. 5 §§ 2° e 3°) os lattcos tle 
todo o gene1·o e os surdos-mudos ncro edttcados 
entre os absolutamente incapaz!:ls, considera 
nullos os actos por elles praticados (art. 166, 
§ l 0 ) e transfere (art. 100) a cueadores a smt 
representação nos actos civis em que os in-
capazes tenham de figuear. A estes absolJ-
tamente incapa,zes do art. 5, cLJjos actos são 
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nullos, contrapõem-se os relativamente in-
capazes do art. 6, cujos actos são apenas 
annullaveis. Nestes não figuram casos de 
insanidade mental. Tenho por de alcance 
exclusivamente jurídico a questão de saber 
se não seria preferível considerar como sim-
plesmente relativa a incapacidade dos aliena-
dos, pelas razões que adduz Felicio dos 
Santos. 

Examinaremos, a proposito da fórma dada 
pelo Projecto ao insti-tuto da in-terdicção, a 
feição por que esta questão póde nos interes-
sar, a nós, medicas psychiatras. 

De passagem notaremos, todavia, como 
uma confirmação daquella doutrina, a ex-
cepção que a commissão revisora não duv.i-
dou abrir no art. 274 á doutrina cl.a nullidade 
dos actos dos absolutamente incapazes, tal 
como está formulada nos arts. 166 e 167. · 

Nos arts. 247 § lo e 248 do Projecto pri-
mitivo, Clovis, consoante á doutrina daquel-
les dous artigos que consideram os l-oucos de 
todo o genero como absolutamente incapazes 
e nullos os actos por elles praticad.os, affir-
mava este principio, estendendo-o aos esta-
do3 de inconsciencia, morbida. A commissão 
supprimiu este paragrapho e art. 248 e sub-
stituiu a sua doutrina pel:1 do art. 274 do 
Projecto revisto,segundo o qual os casamentos 
de absolutamente incapazes p1ssam a ser 
apenas annullaveis. De facto, os incapazes de 
consentir de que falia o art. 274 não podem 
ser os menores de 14 an)los, que estão evi-
dentemente previstos no art. 276 ; não podem 
ser os maioros de 14 ou menores de 16 annos, 
que foram contemplado no art. 277 ; só 
podem ser, pois, os lattcos de todo ·o gene1·o 
e os su?·dos-mt~clos sem eclttcaçao, cujos actos, 
na sua. qualidade de absolutamente incapa-
zes, deviam ser nullos e não annullavois. 

Firmando, no art. 5, uma doutrina geral 
ele incapacidade jurídica por insanidade men· 
tal e libertando-a da providencia da inter-
dicção, o Projecto andou avisado e separou-se 
com prudencia u.a doutrina de outros codigos 
que estabelecem uma cquivalcncia, mamifes-
tamente infundada, entre incapacidade por 
insanidade mental e interdicção. Esta dou-
trina, porém, está. no Projecto muito incom-
pleta e insufficiente. Basta comparar a exten-
são da curatela do art. 539 com a doutrina 
da incrtpacidade do art. 5 §§ 2° e 3° e art. 100, 
pam verificar quo, previstos, embora, cada 
qual nos pontos que lhes competo da parte 
geral e ela parte especial do Projecto, a ox-
tensão dada aos dousé precisamonte a mesma, 
quando já deixámos demonstrado, que na 
somma dos incapazes por insanidade mental, 
os interdictos não podem pretender mais do 
que a representação de uma pa,rcella. 

IV. lNTERVALLOS Lucmos.- Não é só. O 
Projecto p_ão tomou uma :posição definida em 

face do conflicto que se origina para a con- · 
tinuidade ela interdicção, da descontinuià.ade 
da loucura. Ao contrario do direito vigente, 
em que positivamente se declara que, du-
rante os intervallos lucidos, se restabelece a 
capacidade d.o louco, mas apenas se suspende 
a curatela (Ord. l. 4, tit. 103 § 2. Consolid. 
das leis civis, art. 320) o Projecto não firmou 
doutrina geral sobre esta importante questão. 

A doutrina do Jlosso direito é, todavia, a 
adaptada pelo eminente autor do Projecto (l) 
que só se manifesta contrario á validez do 
casamento consentindo em intervallo lucido, 
por motivo de outra ordem que não a inca-
pa,cidade do contrahente que deu o seu con-
sentimento em um destes intervallos. 

Se destes precedentes devemos concluir 
que o Projecto silenciou na especie porque 
nlio tem os intervallos lucidos por estados 
de alienação, dovendo, pois, na sua qualidade 
de estados de sanidaclo mental. presuppor a 
plenitude da capacidade civil, o seu silencio 
não é certamente para louvar. 

Em primeiro logar, porque, longe de ser 
uma doutrina cuja accei \ação tenha obtido o 
suffragio de todos os scien tistas e legisladores, 
a capaci(Jade civil nos intervallos lucidos é 
questão controvertida entre jurisconsultos, 
psyclüatras e medicas legistas, tendo nos 
Codigos escrlptos soluções contradictm·ias. 
Em segundo logar, porque o Proj cto, vio-
lando duas vozes o proposito elo seu silencio, 
o fez! para suffragar as doutrinas opposto.s, 
o que torna impossível saber por qual dellas 
se dc\cide naquelles casos a respeito cl.os quaes 
não 1se pronunciou expressamente. A pri-
meira voz, sentençiou para retirar aos aliA-
nado~ a capacidade civil nos interv,allos lu-
cidos, estabelecendo que não podem servil• 
de tqstemunhas, art. 162, § lo : Os ~attcos de 
todo o genero, a·inda que nos intervallos luci-
dos; a segunda· vez, para conferil-a, in-
cluindo entre os incapazes de testar, artigo 
!963 § 2°: Os loucos de todo o genero, e:x;cepto 
nos l·ucidos intervallos. 

Devia o Projecto conceder ou recusa1' aos 
alienados a cctpacidade civil nos intervallos 
lucidps ~ · 

Se1 como observa Linas, a doutrina dos 
interva,llos luctdos rmnonta, na linguagem 
d odi~·eito, a mais do vinte e dous seculos, 
figurando na Lei das Doze Ta boas (451 annos 
ante~ uo Christo), a capacidade · civil nestes 
periqdos, que, do direito romano passou ao 
portuguez e dolle ao nosso o se acha expresso 
nos Codigos hespanhol, argentino, mexicano, 
é rorusada pelo Codigo francez, allemão e 
muitos outros. Entro os psychiatras, ao passo 
que a defendem grandes alienistas francezes, 

(l) Clovis, Di1·eito da Familia, p. 75~ 
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a combatem autoridades como Kra:fft-Ebing 
e Schüle. , 

O dísseni;imento não é menor nos auctores 
p<1trios. As Ordenações são positivas. Livro 4, 
tit. 108, § 3° : «E sendo furioso por inter-
vallos e interposições de tempo, não deixará. 
_seu pai ou sua mulher de ser seu curador 
no tempo em que a si parecer sisudo e tor-
nado a seu entendimento. Porém, emquanto 
elle .estiver em seu sizo c entendimento, po-
deri:'L governar ~ua fazendtt, como se f0sse de 
perfeito sizo. E t anto que torna1~ á sm~clice, 
logo seu pai ou sua mulher usará da Cura-
_doria e regerá e administrará a pessoa c 
fazenda delle como d'an tes . » 

No particular da capacidade nos interval-
los lucidos, Teixeira de Feeii;as é de uma in-
_consequencia lamentavel. 

A proposito do art. 79 : Declcwa1·-se- ha 
como alienados os incliviclttos cl,e um e out?"O 
.sexo, que se acha?"em em estado lwbil~wl ele 
manict, demencia ou imbecilidade ; ainda mes-
.mo qne tenham luciclos inür-vallos, ott a ma-
nia pçweça parcial, ensina : (l) «Este syS·· 
t ema (o da Orel.,que reconhece a capacidade 
dos loucos nos in tervallos lucielos) 6 rejeitado 
pelo projecto como incohcrente e perigoso. 
Incoherente, pOL'que a. declaração prévi.a d<1 
alienação mental torna-se inutil, uma voz 
que della não resulta uma incapacidade 
absolut<J. que em todos os casos exclu:1 a pu-
rezí1 elos actos juri<licos e que, tornando-se 
publica, sirva de advertencia a terceiros 
que contractam de bo<1 fé. Pm·igoso, pol'que 
é problema até hojo não resolvido pelos alie-
nistas e· psychologos a linha divisaria entre 
o estado de aliena<,1ão mental e os período~ 
ele intermittencia delle ; o que reconhece a 
citad<J. Ord., L. 4. Tit. 81, mandan .!.o decidir 
as d\lVidas pela qualicln.clo das disposições tes-
tamentarias. » 

E' a sã doutrina; a que deve ser esposada· 
.pelos codigos, mas que, por uma contradicção 
inexplicavel, o proprio Teixeira de Freitas 
viola no ar t . 449, elo Esboço : Set·tto ?"epu-
taclos corno tendo praticado o acto sem discet·-
nirnento : § 2.0 Os alienados em g1ral, salvo 
se tive?-em lucidos intervallos e n•lles pTati-
caram o acto ; sem preJuízo elo que se dispõe 
quanto aos alienados clecla1·ados por taes em 
Juizo. 

te:ncia delle », que em vã0 buscaram traçar 
as scieucias medica e psychologica ~ Pois, 
não se vê que uma sentença judicial não 
póde ter força de tornar falsa ou verdadeira 
uma doutl'ina scientifica que se ha de confir-
mar ou repudiar com o emprego de m.etho-
dos e processos de estudos e de iuvestigaçi o, 
de uma sciencia especial~ 

Não ha, entretant0, contradicção mais fla-
grante do que esta em que se admitte a ca-
pacidade, nos i.ntervallos luci.dos, para os 
alienados não interdictos e se recusa aos 
alienados in terdictos. 

Presente-se faeilraente de onde procede a 
contradicção. 

Distinguindo a capacidade de consentir, da 
de consentir e se governar e exigindo para 
a primeira a integridade mental apenas na 
occasião de praticar o acto civil, neste ar- · 
tigo só att<mdeu Teixeira de Freitas :10 in-
conveniente que resultaria, para a continui-
dacle üa intel·dicção, do restabelecimento da 
capacidade nos intervallos lucidos : e, le-
vado pela tradição jurídica , que em geral 
para o simples consentimento acceita a va-
lidade dos actos praticad0s em luc:dos inter-
vallos, esqueceu-se do argumento, qüe elle 
mesmo havia invocado contra a realidade do 
restabelecimento da capacidade mental nos 
lucidos iutervallos. 

Felicio dos Santos não se pronuncioa sobre 
a existenci<J. de intervallos lucidos quando se 
occupou d<1 interdicção dos alienados. Mas 
dispõe no art . 1663 que será valido o testa-
mento feito em Incido intervallo. 

O proj ecto Coelho Rodrigues não parece 
ter <J.dmittido a capacidade nos intervallos 
lucidos, pois só a elles se refere no art. 396 
para recusar a capaciel<J.de de servir de tes-
temunha de numero, § lo, aos Zottcos de q~tal
que.,· especie , ctinrla qtw ·tenham luciclos inte?·-
vaUos. 

Para julgar das dificuldades da questão, é , 
pois, inct ·:spensavel :fir mar o que se deve en-
tender por intervallos lucidos e como é pos-
sível attendel-os em direito. Como demons-
tram Linas, (l) e Régis, (2) em seus magis-
trae.> estudos de conjuncto sobre este thema, 
n<1 denominação geral ele intervallos lucidos 
se comprellendem de facto tres estados men-· 

Pois, então, o sim}llcs facto de não ter o 
alienado sido tleclal'<J.do tal em juizo, é suffi-
ciente para tornar acce'itavel uma doukin<J. 
scientiflca , julgad<J. porigosa nas suas appli-
cações legaes pelas incertezas em que aincl<1 
se debate~ Será <1 sentença bastante }Jara 
fixar «a linha divisaria, entre o estado ele 
alienação mental e os períodos de intermit-

taes de valor ml!lito desigual: lo, a n missão 
ou r-emittencia, que consiste numa simples at-
tenuação dos symptomas da loucura ; 2°, o 
intcrvallo lucido propri<J.mente dito, que é a 

(l) Li nas: Art. LttciclitcJ (Médecine légale) 
Dicc. encyclopéclique des Sciences méd . 

(I) Teixeira de frettas, Esboro, J_)ag. 76' 
Y?III 

(2) Réo-is : Des inte?"valles lucicles consicle1-és 
dans lett~s rapports avec la capacité civite eles 
aUénes, L',Encé]lhale, 1887, p. 1;50. 
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suppeess'í.o completa, poeém momcntanca, 
do' ymptomtLS da Ioucma. A estes estados, 
Linas, Dou teobente, Régis peefercm chamaL" 
de momentos lucidos . 3. 0 A intennissao ou 
intermittencia, que é uma Yolta completa ao 
estado normal, compeehendida entre dous 
accessos de loucuea.. 

Não são estas distincções puramente me · 
dicas a que o Iegisladoe possa em rigor dar 

- ou recusar o seu assentimento. Reconhecida 
por medicos e juristas, clla tem a sua sa-
gl'ação no direito cscripto desde Justiniano , 
a quem cabe ter feito a distincç·ão justa Q 

feliz entre os estados de lucidez equivocas e 
os verd.adeieos inteevallos lucidos, inte1·valla 
pe1·(ectissima. No direito romano, esta dou-
trina teve a con ;agraç.ão plena dos tl'ac ta.-
distas. No antigo dieeito ita liano, Ztcchias 
distinguia os intcrvallos lucidos em manifes-
tissima ac ve1·a e obscura et appw·entia . Rég is, 
que se applicou a vct·ific<1 !' o ponto historico, 
descobriu a mesma dou trin<1 em Menochius, 
Caballus, Masca1·dus, Tartagni e J. B. d.c 
Luca. No direito francez antigo ella domi-
nou e da auctJrldade de d' Ague.>sean recebeu 
uma tà.o beilhante explana~:ão que esta se 
tol'nou classica em todosos tracia.distas fl'an-
cezes que se occupam da que>tão. Na celebt•e 
defcsl pronunciada em 1698 pceant~ o par-
lamento de Pa.rlz, no pleito cntee o pt•incipe 
de Conti c Madamo do Némoues, motivado 
pelo testamento do abbade d'Ol'lêans, est:J.-
IJclecia d'Aguesseau : « Dem.: conditions nou3 
découvrent l.a vérital)le natm·e de l'inter-
val le luclde. L'une est la natu1·e de l'intee-
Yal.le, l'autee sa durée.S.t naltt?·e. Il faut quecc 
no soit pas une teanquil ité supcrficielle, une 
ombre de repos (actumbmta qtties) m::t.is au 
contraíre une tranquilliLé profondl3, un repos 
vét•itable; il faut, pour nous cxprlmer autt'a-
ment, que ·o soit, non une simples lueur de 
raison qui na sel't qu·iL miou( faire sentie 
son abs Lnce, au sitôt qu'elle es5 ds.;ipée, non 
un édait· qui p3rce !c.; ténebres pour les rcn-
dre e.1suit) plu.; sombres et plus épaisscs, 
non un cl'épu~cu le CJ.Ui joint le jour it la nuit, 
mai-> une lumicee 1)arfaite, un éclat Yif et 
continu, un jour plein ct en tiee qui sépaee 
üeux nuits, c'est-iL-Llire la fureur qui peéceJ.e 
et L:t. fureur qui suit. Enftn, sans chercher 
t ant d'images poue ren '.re notee penséc, il 
faut que co 80it, non pas une simple t\ imi-
nution, une n!mission cl.u mal, mais une 
CS [.Icee de guéri:on pasJagi.\ee, une intermis-
sion ~ i. claü·ement marquée, qu'olle soit en-
ticrement semblaiJle au retom t'.e la santé. 
VotUL ce qui regarll.e sa natttre . Et, comme 
i.! est impo. sible O.e juge"· cn un moment ue 
la qualité tl.e !'in tervalle, il faut qu'il duto 
assaz longtemps pour pouvoir donner une 
en tict•e ceetitu :.c tl.u rétablis3ement passagee 
de h raison, et c·est ce qu'il n'est pas pos-

siblc etc définir en génét•al ot qui dépemf 
ües tli.U'érent · gcm·e::; ele fut•eut•. Mais il est 
tou.jours cer tain qu'il faut un temps consiüé-
rable. Voilá ce qui concerne sa dtwée . » 

Mas. p.Lra não ie além, a mo.3ma doutrina 
encontramo3 nos juriscon~ultos patrios. « Não 
se deve tomar por lucido intervallo a tran-
quillidade sup rficial, ou, na phrase de Celso 
(D. 41, 2, fr. 18, § l 0 ), a sombra do rapouso, 
inumbrata quies, que, algumas vezes, não é 
mais do que 11. prostração peoduzida pela 
peopeia eurermidade; só como· h! deve con-
siderar-se o ple:w restabelecimento da luz 
da eazão, eclipsada pelas trevas d;t demen-
cia; este é o estado que Justiniano denomi-
nava «pc1"(ectissima intervaUa » (Ribas, citado 
pol' Clovis Bevilaqua). 

Mantendo a intct•dicção durante os i.ntee-
vallos Incido.; (aet. 489) e declarando (aetigo 
502, 2" pal'te) que« tous actes passés posté-
eleurment par nn ierd it, ou san:; l'assistence 
du conseil, seront nuls de droit », o Codigo 
Napoleão retirou aos alienados a capacidade 
civil due.wte os intcrvallos lucidos. Tacs 
disposiçõe.~ . por2m, não fit.el'am mais, na 
pratica, do que al.Jl'ir conflicto de opiniões 
en tr·e os in tet•pretes da lei. Régi:> euumcea 
Greoier, Toullier, Duranton, Sacase, Fusier 
outre os jueistas e Legeand du Saullc e Li.nas 
entt•e os medicos legiiltas , que sustentam tee 
o at•t. 592 annullado todos os actos dos alie-
nados poster iores á. intct'dicção. 

Em re'lação ê.l. Legrand du Saulle,creio haja 
engano pa. parte de Régis. Entee out1·as, 
a seguinte citação mostra, ao contrario, que 
clle (l) defendo a capaciuade nos intervallos 
lucidos p:l.l'a o exercício doJ direitos pessoaes: 
« Nous disons, en second lieu, que l'incapa-
citJ de l'intel'dit n'e:;t pas généeale, e·t q ne, 
pae conséquent, il peut faü·c Jui-même vala-
blemeot cat•ta.i n.> acte.J . Les deoits se di-
visent en deux cla'!ses principale.>: les uns 
e.>sentiellement persormeles et dont l'excrci-
ca est insépae<.tble de la jouissance.ne pouvent 
êtee exercés que par celui auquol ils appar-
tienent; lcs autre.;, compatiblcs avcc J.'idée 
de déléga~ion, peuvcnt être exercés au nom 
du titulait'e pae un r epr•ésentant légal. Qr1e 
le tuteur de l'inteedit puisse faie.; les actes 
qui rcn~rcnt dans cet te deuxiem:J classa, 
cela est ~ncontestable, car les ar·ticlos 509 et 
4j0 du Code Civil lo constituent lc représen-
tant de l'interdit; qu'i.l no puisse pas exet•cer 
les ac ~e; qui sont compeis dans la peemiere 
classe, q u'il ne puisse p:tJ se mar ler, tester, 
rúvo~1uer un tcsbmeut, adop te1· p ) ul' l'i.u-
tordit, ótee adoptú tL sa place, fttit•e en son 
lieu et place une donatio o, cela n'est p::.s 

(I) Legr·a.nd ÜLL Saulle. E tude mddico-ldgale 
sw· rintercl\ct ion , Paris, 1881, p. 322. 
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moins évidcnt. Mais ccs n.ctcs , que le tutcur perturbações intcllcctuacs, affectivas o mo-
no peut incoiitcsta.ulcmmYt pas ü~it'C pour raes. As id éas fixas, certa mobilidade c al-
l'intercli t, co der nier pourra-t-il les ütire guma causa de absurdo nos projecto.>, per- . 
lui-même ~ Pour potl'e compte, nous n 'llé- versões n.1fectivas e instinctivas, um corto 
sitons pas tt reconnn.Hre que l'interdit, pen- gráo de excitação, etc., denunciam a per·sis-
dant un intervalle lucide, est pleinemont tencia dn. molestia . O conhec imento da es-
capable de Jes faire, et nous croyon3 pouvoir pecie psychiatrica é de grande auxilio: ha 
le prouver en nous fondant à la fois SUl' la fórmas de. loucura que excluem por si sós a 
pensée de l<1. loi , sur son texto, sur los données_ possibilidade da intermissão ; outras ha em 
de la science médicale , ot sur les contradic- quo a intermissão é a r egra. As incertezas 
tions do la doctrine contraíre à celle que d'esta situação são de t al ortlem, que os pro-
naus adoptons. >) prios partidarios dtL capacidade nos inter-

Furgole, .Merlin, Dalloz, entro os jur:sbs ; vallos lu c idos não se acham de accordo sobre 
Marc. Doutrcbento, Falret., Tardieu, entre os o valor de caracteres distinct ivos, tidos em 
medicas, defenderam a validade dos n.ctos alta conta, como seja a duração do lnter-
pl'aticallos durante os lucidos intervallos. vailo. Como mostra a citação, d'Aguesseau 
Mer·lin funda-se na disposição do art. 901 admittia duas ordens de elementos dilTeron-
para sustentar a existencia, no dil'eito fea n- ciaes, a natureza dos intorvallos e a sua 
cez, do uma. dou Grina ana.loga f.L de Jusl;i- duração. Mas, em reln.ção a este ultimo ele-
uiano . Ma·s curiosa, porque e lln. nos condu- monto, querem uns que não se levo em 
ziria de novo ti. distincção acima enunciada, conta a duração (Zacchias, F<ül'et, Régis), 
é a opinião deTat'diert (l) que entende só se querem outrn que seattenda á duração som 
reforü• o ar·t. 489, na parte relativa aos in- mn.rcar-lhe prazo ( d'Ag·ues.soau, Foderé ), 
terva.llos lucid os, aos C<~sos de l1tcidez tluvl- querem outros,finalmente,que seja admittida 
dosas ou equivocas e não ;L verdadeira lu- como· restab:llecida a capacidade civil e sus-
cidez das intennissões ua, loucura. Est-1 pensa a interd icção, nos intervallos lucidos 
interpretação é, todavia,' con t,rarla á dout l'ina de duração long~~ (Unas, Doutrebente). 
geralmente acceita pelos autores francezes e E' fitcil comprohende1' agora que medicos 
que Linas ( l) formúla nos seguintes termos: legistas e psychin.tras da mais elevada com-
«Comment cloit-on entendre i.ci les int3rva, lles petoncia se tenham inscr ipto contra a capa-
lucides ~ Faut-illes prendre dans leu r acca- cidn.de dos loucos no; intervallos lucidos. 
ption la plus étroite ou dans leur significa.- Kra1ft-Ebing contesta todo o valor a est.adou-
tion la plus largo? Bion que la. lo i nc s'ex- trlmt jurídica,. « Ces intervalles lucides, diz 
plique pas à cet égard, nul douto qu'il ne elle, (L) se pl'oduisent réellement, mais ils 
soit parfaitcment conforme à son esprit de sont r a.res. Une observation superficielle les 
donner aux intervalles lucides lcur sons le fait volontierd conf'undre avcc de simples 
plus útendu, en y comprenant non s::Julement r émissions. lls sont surtout tres nets dans 
les moments lucides p roproment dit~. m<ÜS lc.3 intervalles des stades de la, folie pério-
encore los rémissions et les intermittcnces.» dique et possihles dans les forJnes a!fectives 

De toda esta exposit;ão, nós apuramos de~de cl0 la folie et dans le délire aigu. Leur valem' 
já. esta primeira conclusão: que todos os e;,t notablcrrient réduHc par cJ faH quo la 
partida1·ios- leis ou seus iutoepl'ates - d~~ malttdie no cos.>e qu'exté rieul'ement, mais 
capacidade civil dos loucos om es tado de lu- p ::JJ'siste intérieurement ; qu'il est difficite, 
cido intervallo, distinguem dos venlaüeiros pc,Ul' ne pus dü·e impossible, de sé parer net-
intel'Vallos lucidos ou intel'missõcB, em que temen t l'interva. lle ·lucide des derniers sym-
admittem a a plemt capac idade civil , os cs- ptomes de la pél'iode morbide gu·3rissa.nte et 
tados de falso intervallo lucido- momentos de.> p rcmiers de celle qui recommence; que 
lucidos c remissões -em que excluem ê~ ca- souven t l'état lucido E>St purement hypotilé-
pac iclade c i vil. ÜJ'a, cumpeo veriflcar quaes tique, car le mala.de cacho, dissimule dos 
os criterios theoricos e pr<~ticos d'esta di s- symptomes mot'bides. L'apparence de la 
tincção e c0mo os attendcu o Projeclio nn.s sani.té J'esprit n'cst pas une preuve qu'elle 
di$posições em CJUe n'elles confere a capaci- existo récllement . » E o mestre insigne 
dn.de aos doudos. rouclc co ncluie o exame do valor medico-

A clistincção enko verdadeir·os e fal:>os in- legal d.os in te t·vallos lucidos em dirc:to civil, 
t ervallos lucidos repousa a.ntes de tudo 11'tuna 
analyse psychiatrica. Na remissão prt'.>is-
tem, embora muito attenuadn.s e dis!m·çadas, 

(!) Ta.rdieu, loc. cit., p. 35 . 
(2) Linas, Art. f,Hciclitd, 

( I) Kraírt-Ebing: MJdccine legal e des olie-
11 h Tl'ad. :f't·., l vol. Paris, l9JO, p . 448. 
Prefer imos aqui a t ea.d ucção franceza, por 
nos pn.rccct' mais clara, n'estc :pJ.qto, do que 
a Halia m~. 
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pelo modo seguinte (I) : « Data la rarHà. dt l'apathie ét de la nonchalance qui parait 
tali lucidi intervalli, sael~ bene di manteneee d'autant plus accusée qu'on la compa1•e i1 
ferma di f conte ad essi rlal punto di vista l'état habituei de san té du sujet. Sm· les 
medtco-legale una salda presuzione conten.- rlin.geammes, ccs chamgements dans l'état 
ria. Il moglio sarebbe de non riconoscere menta.!, pendanl; l'lnternltttence, sont iorli-
nessuno va.lore pratico, n.l lucido intervallo, quds p::tr une ligne borizontnJe élevée ou 
oltre che nelle quest!oni pen::üi, ancho nelle baissée, plus ou moins rapprochéo, sui.vn.nt 
li ti in sede c i vile. » E', pois, a satisfação dos le degré du changement, ele la. ligue h o-
seus a1!1ctorizaclos votos de py$ichiatea que rizontale médianc qui. répresente l'êtat 
consigna o recente Godigo Civil allemão, eli- normaL» 
minando a doutrina dos lucidos intervallos. Se, em ma teria de tanta monta, nos arri-

Em relação ás loucuras intermittentes, massemos a emHtir juizo pessoal, esse seeia 
que são tidas como typo das fórmas clinicas certa.mente em fa.vot• ela doutl'ina de Kra!:l't-
com intervall.os lucidos, Magnan procma Ebiog e daquellcs codigos que negam a ca-
contestar as reservas de Kratrt-Ebi.ng, alle- pacidade ao louco nos in tervallos lucirlos . 
gando que, como Schüle, elle inclue neste As contestações e duvidas doutrinarias so-
numero casos de loucura dos degenerados, bee a ex:istencia das verdadeiras loucuras 
que, na opinião pessoal de Magnan, ahi intermittentos deixariam ao perito psychia- • 
não devem ser collocados. Se taes duvidas tra o recurso de attender, na pratica, 
technicas podem · surgir para o juizo de áquelles casos extraordinarios em que se 
psychiatras da estatura ele Krafl't-Ebing c citam longos períodos de intermissão, du-
SchCtle, que valor pratico pócle ter nos I rante os quaes o louco deu as provas mais 
tribunaes uma douteina, cuja verificação decisivas de c1pacidadc e de vigor mental. 
não poderê'L ser attestacla rtelles por sum- Em casos taes, com e:J:l'eito, os accessos 
midades taes ? Bem se vê que as judiciosas podiam set• tirlos como reincidencias dá 
reservas de Kra!:l't-Ebing consultam melhor a molesti.a e os intervallos de htcidcz como 
realidade pratica do que as simples con- estados ele verdadeira cura. 
siderações doutrinadas ele Magnan. Depois, E na pratica-pois que o diagnos-tico de 
é o proprio Magnan quem se incumbe de loucura periodica só se póde fazer pela mar-
justificar as seguintes asserções de Kratft- cha da molestia - por verdalleira cura, 
Ebiog: «Même dans les cas de folie pérlo- com todas as suas consequencias jurídicas, 
dique, oü on pourrait mieux que pn.rtout passa sempre o primeiro intervn.llo luciclo 
ailleurs par ler d'intervalles lucidcs dans I e ou i~ ter missão. 
stade de la lucidité, une observation quoti- O Projecto brazileiro devia pois, climi-
dienne, attentive, montre qu'aprC.:; un pctit nar a comideraçãe dos intervallos luciclos. 
nombre d'acccs, iL existe déj iL des 1nodifl- Poiil quo não o fez, acerca de um ponto, 
cations dans l'activité cérébrale, de l'excita- pelq menos, a nossa conclusão é formal: a. 
bilité, eles dépressiom non motivées, eles vertficação da realidacJe ele um luciélo in-
modifications .durables du caratüre qui a tervallo deve estar cercn.cla, nos codigos que 
empiré et présentc, ça et u~. eles teúdarrces o -t9em em consideração, (las melhores ga-

. et des impulsions mauvaises, de la faiblesse raq·fias ele rigor scientifico. E foi para con-
ae la mémoire et de l'ensemble eles forces duir qae, sobre este ponto de techni.ca 
psychiques, de l'intolérance á l 'égard de me1ica,não podem ter opinião propria juizes 
l'alcool,etc.» Com elfeito, ensina Magnan (2): neLT,L outros leigos, que demos ao assumpto 
«Au début et pendant une longue période todo es:te desenvolvimento medico. 
dela maladie, l'intelligence est clone intacto, Se em rigor não se pôde censurar o Pro- ' o,;, 
mais, a vec la répétition et la peolongation jecto quando consolida o noss J direito c i vil 
des accês qualques modifications intervien- em relaçã.o aos intervallos luci.clos, admit· 
nent. La lucidité est entiore, la portée tind,.o nelles a cap:J.Ci.d.ade de testar, em 
intellectuelle ne diminue pas d'abord, mais todo o caso não se lhe pôde desculpar o ter 
em eons~a~e tantôt une cee~aine irritabilité, dei t,é_Ldo sem a menor garantia a veeifteação 
une actiVlté remuante qlll n'eJt pas ordi.- pratica d.estes estados. . 
naire; d'autres fois, au conteairc, c'est ele VI.-Dos codigos civis qué conheço, só o · 

melticano, o hespanhol e o a1•gentino conce-
der!-t.m ao louco a capacidade de testar dn-
rante os intervallos lucidos. Todos procura-

( I) Kra!:l'G-Ebing: Tt·aUado di psico-pata- ram, porém, precisar o que se devo·entcn-
lagia tm·ense, etc.' P • 538 • der por intcrvailo lucido, ou cercn.r a sua 

(2) Magnan: Reche1·ches sur Zes centt·es net·- vertficação de garantias efficazes. O Codigo 
veux, Paris, 1893, 4 ""'" partio: Folie et mé- argrntino definiu o que se entende por in-
deci.ne légal6: De L~ folie int.ermittente, teryallo lucido: «Art. 3615.Pw·apoder testa1· 
p. 506, es pt·eciso que Za persona este en stt pe1·(ecta 
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1·a.:;ón. Los dementes solo }Jod1·dn hacerlo en se fazer o testamen to, apezar da existencia 
los íntenJalos lucidos qt~e sean st~(icientemente de um verdadeiro intervallo lucido·- as 
ciedos y p1·olongados pa1·a asegt~nwse que . la regras legaes da successão ab intestato sup· 
en(ennedacl ha cesaclo po1· entonces.» O Cocltgo prirão a falta do testlmento, de accordo 
hespanhol foi mais longe: «Art. 665. Toutes com princípios de jus·tiça sancciouados pel.a 
les {ois qu'tm (ou vou.dr(J. fa·ire un testament lei; no segundo caso-de testamentos fot-

. clcms un inte1·valle lt~ci.de, le notai1·e des1:gne1·a tos em falsos intervallos lucidos - a ex-
pnJalablement clet~x expel'ts powr le consta- poliação dos verdad.eiros herdeiros por ca-
ter, et i{, ne ?"dcevm l'acte que s'ils 1·epondent ptação de intrusos, constituirá. sempre uma 
de sa cazJacile. On atleslem l'avis clans le injustiça irreparavel, em que a victoria do 
testament, que signe1·ont les expe1·ts a::nsi qtte crime, como por escarneo, se acobertará 
les temoins.» ·Não é, porventura, o maior de· com a sancção ela lei. 
feito deste artigo, a duvida que levanta Mas é difficil não reclamar que esta pre-
Levé sobre a completa garantia que possam videncia se estenda a outros actos jurídicos. 
offerecer peritos não juramentados. O art. Os actos civis consentidos in ex t1·emis deviam 
216 do Codigo hespanhol naturalmente nii.o beneficiar da mesma garantia. O pleno ac-
dar<."t margem a duvidar-se da desnecessi- cordo em que nesLe particular a experiencia 
dade, para e.;;se Cocligo, da qualificação de clinica me colloca com o velho medico le· 
peoti~sional aos peritos de quo tracta. o gista portuguez, Ferreira Borges, tem para 
art. 665. M<:t l, se se entendesse e o cod1go mim o valor do uma aferição rigorosa do 
houvesse declamdo que estes seriam medi- acerto da proposta. E' prudente lembl'al' 
cus, teria o Codigo hespanbol conseguido lwje o seu consellto qae falla de leis por que 
deu' a satist'<tção mais completa a questão aiJJda no3 regemos. «Cumpee terminar esta 
tão con·&rovel'tida. Foi o que fez o Cocligo rnateria com uma observação geral, e é qae, 
Civil do Mexi co . Instruo-nos Raoul de la. sendo evidente, á fctce das doutl'inas expos-
Grassel'ie (1): «quant au te;;tameut fait dans tas, que muitos dos test1mentos que entre 
uu i o tm·valle lucide, il ne l'est que sous nós se tem feito in a?'ticulo nw1·tis teem sido 
certaines conclitions: le tutear ou, ~' clêfaut, nullos, porque nunca entre nós se discri-
la famille, doit présenter requete au jugo minou a molestia e o estado do espírito do 
qui, acompagné d-e deux: médecins, se ren- testador, fàra muito p<tra desejar que a 
dea au domicile de l'aliéné; ceux-ci úxami- lei de~ermiuasse que nenhum testamento 
nel'ont la malade, rintenogeront, ainsi quo fosse approvaLlo á hora da morte sem a 
le fel'a. aussi le jugo et dressel'on& <tcte do presença de um medico que attcstasse do 
leurs conclusions ; si celles-ci sont fa vora- estado mental do testador. Desta sorte co!J.j, 
bles, on !'édigera le teshment dan.; les for· bil·-se-hiam muitas f'l'aades e as familias go-
mes ordioaires». E Raoul do la Grasserie zariam tranquillas das heranças cuja suc-
commenta: «Cette disposi.tion est trcs remar- cessão sô a lei protege.» (1) 
quablc ; elle n'existe point en droit français Apenas não ha raz'ão para que se restrinj<t 
et l'on sait quelles clifficultés en resultent: esta providencia ao;:; testamentos. Do casa-
la doctl'ine di:-.ningue entre le cas oi.t l'aliéné mento in articulo mortis poude dizer Le-
est interdit et celui ot\ il ne l'a pas été grand du Saulle (2): «Disposition consentio 
et dans le premier on acl.met que le tes· à la derniere heurc, légitimation presque 
tament est nu!, même s'il a été fait dans posthume tl 'eofants naturels, testamem dé· 
un iotervalle lucide mais pendant !'inter- guisé ou mesure provoquée lorsqu'un tes-
diction. ll en résulte eles inconvénients pra.- tamen t n'est plus pos,.iblc, le mariage in 
tiques, l '<Lliéné ne pouvant f<üro eles libéra- ex t1·emis óst un actc d''u.ng impol'tance con-
lité3 utiles. Les dispositions sage::; du Coclc siderable. Une union semblable peut n'avoir 
Méxicain semblent conciliar ici t:ms los in· été ni mlil'ement souhaitée, ni librement 
tél'êts.» cons:mtie: elle p()ut introduil'e tout à coup, 

E' o modelo que se impõe ao Codigo bl'a- sans fol'malités préalablcs, eles personnei! 
zileiro. o damno que dalli pudesse resultar nouvelles dans une famille et bouloverser 
para aquelles casos em que o testamento des inté.r'ê ts recommendables.» 
deix<:tsse do tc1· logar pol' falttw, na occ<:t- E aquillo que se diz do testamento .e do 
sião, um medico perito, será sempre muito casamento, se .pôde repetir ela ,per:filhação, 
inferior ao que ha .. do . . provir dos ·tesh- da adopção, da doação, de todos os actos 
mentos feitos ·om fahos · in&ervallos lucidos. juridicos, emflm. 
No primeiro caso-da impossibilidade de 

(I) RaoLll de la Grassorle: C ode C·ivit me-
xicain. Paris, 1895, p. 213. 

.· 
(I) Ferreira Borges: loc. cit. p . 340. 
(2) Legrand du Saulle: Les testamenls con-

testes pou1· cause ele (o li e, p. 548, 
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A frequencia com que se reproduzem os 
attentados contm os direHos civis por meio 
de actos, suppostos praticados in ex t,·e-
nús. auctoriza uma intervenção e reclama 
providencias da lei. Para um . caso ou 
outro que chega ao conhecimento do publico, 
ou da justiça, como o caso Couto, ( l ) em 
que figurei de medico asd ist.ente e em qu3, 
annullando o testamento na primeira i~s tan
cia, se evitou o rectírso pJr um accol'<lo ; 
para um caso como o do suppos to testa-
mento nuncLlpativo do barão de Itabaiana, 
em qne a farça se desfez pela intervenção 
do medico assistente, quanto3 não são ob-
stados pela r ecusa do medico clinico a se 
prrstar a cumplice do crime~ quantos não 
vingam som que se pos3a pu oi r a fraudo? 
Qual seja. o clinico que não tenha sido 
alJordado, qnrd o qno nã o t enha sülo fot'ç:J.-
do a repellir uma dcstl,\s proposhs desho-
nestas em que vem sempre á h ~1.üa a allega-
ção jnstifi9adora de corr ig ir descuidos de 
moribundo p Jnco previdente, do reparar 
injustiças, esquecimentos e ingratidões, de 
sal v ar da miseria innocentes victimas du 
destino ? 

Será examinada em tempo a objccção t i-
rada da carencia de .medicas em cedas 
regiões ou Jogares remotos do paiz . Appli-
cada ao caso dos inter-vallos lucidos, a 
providencia do Cod igo mexicano r epant a 
falta do Projecto que, não detlninúo o termo 
vago de Incido intcrvallo, ficou inferior em 
prcéisão á legislação roméma sob Justiniano. 

VII.- CAPACIDADE DE TESTEMUNHAR NOS 
LUCIDOS INTERVALLOS - Acceita a doutrina, 
da ca,pacidade de testar nos intervaUos lu-
cidos, pódo se justificar o § do aet. lG2 do 
Pro,jecio, que r ecusa aos lo Llcos em interval-
los lucidos a, capacidade de testemunhal' ? 
, A disposição do Projecto tem, sem duvida , 

precedentes jurídicos. No direito romano, 
mubo1'a o louco· em intervallo lucido pudes-
se servir de tes temunh:1 de um tc.> tament0, 
não podia servir de testcJ11unhé1 om juizo 
( Krafrt-Ebing). 

E', no em tanto, m anircsto que não é lo-
gico, nem justificado acceüae o intervaro 
lucido,quor legal ,quer scienli.tlcamcnt.c,como 
úm estado de completa integr i.dade men-
tal e recusar ao mesmo t empo ao3 loucos o 
direito de serem ouvidos como testemu-
nhas nesses intervallos , poi ~ que, mesmo 
prescindindo dos interva1los lucidos, a psy-
cbiatria moderna r econhece q1 1e, em casos 
especirtes, se pôde acceitar o depoimento de 
um doudo. Para demonstear este ponto im-

( l ) Nullidade de testamento. Incapacidade 
mental em estudo agonico . Revista medico-
legal, Anuo . II, pag ~ 45. 

porta dar a opinião de auctores que façam 
auctoridacl'e n<1 espccio. 

Affirma Krafi't-Ebing ( l ) : « D::t un. punto 
di vista geueralc non si puó nogaro chc un 
individuo inl'el·mo di monte sia capace à 
doporrc in qualitit di t()s timonio, cioc a 
dire a naerare di. f1·onti ai g iudici quci f<1tti 
che css) lta percepito me .iante i peop·rii 
sensi: peraltr·o talo ques tion e nel caso . con-
creto v a decisa meúian te una 01'd0nanza 
dcl Tribunale in basi ad unaa,pposita pe -
rizia medica. » E, depo is de t er <1nalysado 
as condições mentaes· do alienado em que 
clle pôde ser ouvido como t 3s temunha, ·con-
c!uu : « Il punto sos ~anzialc pcl' clu che si 
rifel'ischo alla attendibiliti~ di un testirnone 
informo di mente s ta in definitiv<1ncl moclo 
c ne lla forma della su<1 depozione c it'Cé1 
all'é1nclé1mento dei fat.to e nella perfeLta con-
cordanza doi fatti d" lu i deposti : eLl e d<1 
cio in ultitmt anali.Ji, che scaturir:~ l'in -
tirno convincimento del giu _!ici e dei giu-
rati. » 

Ensina Schlagcr ( 2) : « In · gcncrale, se-
cando Je disposi?.ione di legge sanc'i·b nei 
cli versi St<1t i, a llc deposi_zioni e rivelazioni 
LI i peesono surJposte b indubb~<1mente mal"tc 
di mente si concede una m·cdibilità sola-
meu te condiiionata. Pero l'esperienza in-
segna cho ancho pcrsonne disturb<1tc di 
mente sono in grado d:i í'a t'C üeposizione dei 
ttttto fe ,l.eli <1lla verilit, c cite csi ;tc un g<'<tnd 
numero di casi, in cui sc·lo per la clcposizio-
ne ~ i nn alienato fu po.s.>bile acchrarc un 
f<ttto od nn a vvenimento . » 

Etn 1833, os alienados de Bicêtre furam 
ch;ljnwdos a dar inform<1çõeJ em um ·pro-
ccsb,o cr.iminal rela l;ivo ao incen tli>l!l quo tinlta 
tido logae no estabelecimento. GoOl'gct con-
llcrr)nOIL o facto , cun<lcnsanrlo as suas obscl'-
va~'õcs ncsto juizo: « J•; n r-emmé, je croi.;; 
que da,os un p ·occs crimiriel, b d ~p0s ition 
tl'u L} aliéné ·ne doit a v oi r à peu pl'i'S aacnnc 
v .dc,Hn' ». Ao q . e o:ppõc~ Legrand <lu Saulle : 
« Gqorgct c.>t Cvvidcment allé trop loin. 
San ~ doute, nous avons admis que le témoi-
g·naRe (~' un granel nombro de malacles é .ait 
con~·us e; dev;\it êtrc rcgardé comme sus-
po cf ; m<J,is los mooomancs so1H ccl"taine-
meiJt susceptiblcs de donnc1', en dchord de 
lcurrs conceptions déliranl.cs babituellcs , cl.es 
écla,irc issements préc is ct vérldiques : ils 
son·t. dans ccrtalns cas, SI ISceptiblos de gni- . 
der la justice, ele lul révéler tl 'importan+,es 

· (l) Krafft-Ebin g, loc . cit., pag. 573. 
( ~ )' Schlager, Sttl la impm·tan.z t;t. e su ~ com· 

piti de'lla le,gislazione p13' paz .zi . n·ello Stato, 
in Trattato di medicina legale ele Maschka, 
vol, 4°, Né1poli, 1889, pag . 720. 
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circonstantes. Lo témoignage dos monoma-
nos ne devra cependant être accepté que 
SO LLS t outes r éserves, ct il ne de'Vra jamais 
être suffisant pour faire condamner un 
prévenu. » · 

Por via do regra, no dü·eito escripto, 
o alienado é considerado incapaz do jureM' 
e, poetanto., do ser testemunha. Apenas 
póde set' ouvido como simples inform~Lnl;e. 

A este respr:>ito observa, todavia, Kraif[-
Ebing : « Nonobstante questi scrupoli della 
legge, la qualo non vuole chc in mas-
sima si adibisca como tes timone in giudizio 
UD indivÍdllO infermo di mente, Ci SO nO dei 
casi nei quali e utile c nece~sario di acli-
birlo come tale : come, por esempio, altor-
quando un guardiano di pazzi é accusato 
ili sevizic sulla personna di uno degli amma-
lati afficlati alla sua custoJia, e gli unici 
tcstimoni clcl reato in questione sono degli 
altri ammalai,i, ovvero nei casi in cui uo 
individuo informo di mente sia l'unico tes--
timono oculare di un delitto qualunquc. » 
E Krafrt-Ebin-g- cita diversos casos em que 
o testemunho de alienados foi acceito pela 
justiça. A este3 podemos accl'escentar o 
caso r ecente de S. Panlo, em que, por ter 
estuprado uma menot' internada -no asylo 
por imbecilidade e excitação ma níaca, o 
escrivão ·do Hospital do Alienados foi pro-
cessado, em 1899, cheganclo o processo até 
ao Tl'ibunal ·do Jury, que absolveu o crimi-
no:m. A pnva contra o criminoso foi prin-
cipalmente o depoimento ou revelação da 
alienada, que os peritos declararam no cano 
de poder ser acceita como verdadeira, re-
ferindo-se elles ligeiramente, por aquella 
occasião, á questão ela capacidade de clepôr 
nos alienados. 

' Nos paizes inglezes,cujas doutrinas de psy-
chiatria forense não são aliás p_Lra ser toma-
das por modelo, a capacidade de testemunhar 
nos alienados acha·-se firmada na jul'i spru-
de.ncia . « In regard to the t estimoni'al ca--
pacity of Iuna ';ics, it may now be con-
sidered as settled that a lunatic \Vho la-
boues under delusions, but who in the 
juclgement o f a medicéLl practicioner is ca--
pable of giving a fair account o f any trans-
actioJl that happenecl _beforc his eyos , and 
wlto appears to under~tand the obligation of 
an oath, may be caJled as a witncss 
(Reg. v . Hill « Denison's Crown Cases» , 
2, pag . 254). The rulc first laid clown by 
Parke, B., is in accordance witlt tllis view: 
it is for tlte judge to say wheth er -the evi-
dence o f the witness is admissible, and then 
his credibility in a question for the jury. » 
( Taylor). ( 1) 

(l) A. Taylor : A manual o f medica l j twis-· 
pntdence,Twelfth edition,London, 1891 ,p.757. 

Hnsbancl (2) confirma a oxpo'Jição de Tay-
lor : « Ml'. Fit.zjames Stepben maintaius 
( « Cl'imioa.l Law ») that madmen are com· 
petent witnesscs in retation to tes timony 
as in relation to crime. If they understand 
the na.tul'c of an oath, and the clta.ractcr 
of tho proceedinga in whieh tltey are en-
gagod, tlt cy are competent ·witoesses wha-
tcvet' be the naturo or degroc of their men-
té\l clisordcl'... Whon a lunatic is tendered 
as a vl'itness, it is for tlte Julgo to exa-
mine and ascertain 'ivltatover he is o f com-
petent understanding to give eviclence, and 
is a\va.rc of thc na.ture aod obligation of 
an oai.h; H sati~fi\'ld that he is, the JLtd~e 
should allow him to he sworn and examl-
ned ( R. v. Hill 2 Dcn. 255: 20 L. J. 
(M. C.)222)». 

Ora, se na continuidade d.a loucura, não é 
licito estabelecer como regra geral e ab ;o-
luta a recusa do depoimento c da revela-
ção d.os alienados, é manifesto que não se 
podm'á negar fé ao depoimento feito num 
verdadeiro intervallo lticido, quo pódo durar 
annos, dul' <:mtc os quaes o louco vive a 
vitla social commum. Esta conclusão deve 
ser mesmo imperiosa para· as leis que, como 
faz o Projecto, reconhecem, nestes casos, 
plena capacidade nos alienado3 para o exBJ-
cicio do importantes dire itos civis. 

A legislação ingteza é formal a este res-
peito : « An idiot shall not bo allowed to 
giveevidence (Co. Litt. 6 b.; Gilb, Ev., 
144) ; a lunatic during a lucitl interval may 
(Icl Com. Dig. Testm. (A)». (HusbaJ1.d). 

No.; Estados-Unidos, este é ponto assente 
na jurisprudencia como se póde concluir da 
seguiu to affirmação do Tracy Becker (3') : 
« Insane persons during a lucid intervat are 
competenty \Vitnesses. The que3ti0u o f th~it' 
competent is for tllo court to lle·termmo 
when tire witness is prodt!ced to be sworn. 
See F'eopJ-e ex rel Nortorr v . N. Y. Hospital 
supra, and authorities cited in opinion antl 
in note, in ·whiclt the propor practico in 
such case.J is fully ilcscribed <lllll ex-
ptained ». . 

As reservas de Mittermaicr, em imdo· con-
soan tcs á judicioS<L tendoncia do.> allen1iíes a 
recumr qual~uer valor jurídico aos actos 
praticados em Incido intervallo, não podem 
affectar esta doutriHa. «Quando houver in-

(2.) H. Hu.sband: H o.ndbooh of (o?"ens-:c rn e· 
dicine, Eclinburg, 1805, pag . ·218. 

(3) Tracy Beckcr: Mental unsottndness in 
its legal 1·elations, in \Vitthaus antl Becker: 
Medical j twispncdence, (01·ensic medicine and 
toxicology . Vol. -three, New-York, 18961 p. 314. . 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

tervallos lucidos, diz clle, (l) quer l'le dê 
algum na época dos acontecimentos sobre 
que se debate, quer mesmo na occasião do 
comparecimento, deve o juiz mostrar-se 
infinitamente circumspecto : pócle ser illu-
dido por uma simples apparencia de lucidez 
e a enfermidade, por não se manifestar em 
violentos accessos, não deixar de actuar in-
teriormente e de imprimir nos orgãos do 
e.>pirito uma direcção toda erronea ; como 
acreditar, então, na observação exacta dos 
factos, em um depoimento que lhes seja 
conforme ? » E accrescenta em nota : « A ex-
periencia demonstra que as imagens, filhas 
da molestia, sempre, n'esses pretendidos 
momentos lucidós, se misturam mais ou 
menos com os factos na realidade obser-
vados.» 

Aquillo, pois, que aqui se at<LCa é a exis-
tencia da integridade mental nos intervallos 
lucidos. Mas, quando é a propria lei quem a 
admitte, a <<infinita circumspecção », acon-
selhada por Mittermaier <Lo juiz, de modo 
algum importa no desconhecimento da ca-
pacidade' de servir o louco de testemunha. . 

Não as tendo declarado, desconhecemos as 
razões que pesaram no animo do auto1· do 
P1•ojecto para, ·contra o parecer de notaveis 
jurisconsultos, recusar aos ·alienados, em 
lucidos intervallos, a capacidade de seevir 
de testemunha. 

Se nos reportamos ás que allega o auctor do 
Codigo argentino, que tantas affinidades tem 
com as doutrinas jurídicas dominantes no 
Brazil, bem frageis e improcedentes se oil'e-
recem ellas. 

Commentando o art. 3709: No pueden ser 
testigos los que esten privados de su Yazon 
por culqttiera causa que sea. Los dementes no 
pueden sedo ni aun en los intervalos luciclos, 
escreve Sarsfield: «La L. 20, § 4, Tit. l, 
Lib. 28, Dig., y la L. 9, Tit. l, Part. 6a, 
d·'.sponen que los dementes pueden ser tes-
tigos en los intervalos lucidos. y asi lo 
cnsenan Dcmolombe, Troplong y otros. 
NosoLros, por lo qua hemos dicho sobre los 
intervalos lucidos de los dernentes, juzgamos 
que no es conveniente admitir la resolucion 
de las leycs citadas. Quien juzga que el 
demente estuvo em un intervalo lucido 
cuando serviá de testigo, si cuando el juez 
lo llama á reconocer su firma se halla i'nera 
ele razon ~Los otros. testigos ;del , testamento 
puedon creer int01;;valo lucido, ·un momento 
de reposo en la çmfermedad, que sin embargd 
continue obrando en Ia persona del demente. 
Basta la probabilidad de que· la enfermedad 

(l) Mittermaier: Tmtaclo da p1·ova em ma-
teria criminal. Trad, portugueza:, Rio de 
Janeiro, 1879, p. 387. 

vuel v a, para excluil• al demente de ser 
testigo em los testamentos, aunque los otros 
testigos lo crean eu un intervalo Incido, 
porque su testimonio se necessita todavia 
para abrir un testamento cerraclo, 6 para 
reconocer sn firma en nu testamento militar 
ó marítimo, y en oLeos casos que puede ser 
necessario, y es posible que el juez del tes-
tamento se halle entales casos con un testigo 
qLle está completamente demente.» 

E' para admirar que a. Sarsfield não tenha 
occorrido que pelo menos tão difficil como 
reconhecer '~ existencia do intervallo luciclo 
nas testemunhas do testamento, é reconhe-
cei-a no proprio testador. E é, no emtanto, o 
proprio Codigo argentino que no art. 3615 
concede aos loucos a . cãpiicidade de testar 
em Incido intervallo, sem ter curado da ve-
rificação scientifica da sua existencia ou re· 
alidade. Art. 3615, 2" parte: Los clementes 
solo podran hacerlo ( testcn·) en los intenJalos 
luciclos qtte sean su(icie1ttemente ciM·tos e pro-
longados pa1·a asegurcwse que la enf'ennedad 
ha cesado poY entonces. 

Mas quem o juiz deste reconhecimento~ 
As mesmas testemunhas do testamento, o ta-
bellião~ Depois, por que não conceder, -por que 
recusar aos loucos a capacidade de teste-
munhar nes intervallos lucidos suficiente-
mente ciertos e prolongados pat·a ctsegw·ar_se 
que la enfe.rmeclacl ha cesaclo por entonces ! 

Não é menos insubsis.tcute o segundo argu-
men,to, isto é, que o intervallo lucido pôde 
ter ~lesappar-ecido quando se tiver de abrir 
o tystarncnto. Tanto importa recusal' in 
limir e a prova testemunhal, porque qual-
quer testemunha está sujeita. a enloúquecer 
deps1is de ter sido convocrud.a. ·a attestar um 
factp. E não só a enlouquecer, como a 
morrer. O proprio Codigo argep,iiino previ o 
esta hypotllese na segunda parte do artigo 
3694 • Si no pueden wnipa1·ecer todos los 
test-igos po1· muerte ó ausencicl fuera de la 
Pro:vincia, bastarei el rtJconociii~ento .· de la 
mayor pal"le de e lias y clel - ~scribànç. 

Niio iremos agora concluir de ' todo o 
exposto 'que o' Projccto deve~se ter'. ~dinit
tido expressamente para os loucos a ca,pa-
cidade de serem ouvidos como te:>tem~nhas, 
mesp1o durante os - intervallos lueidos. 
Tel!.LDS, porém,. 9 direito d~ e:;ú:era.r qtle o 
Codt,go Civ,i.l brf!;ziLeirç), ei'n att@:nçfj,o ao 
ensino psychi.atrico, evite fmnrúdar em lei a 
rect,tsa dcs,ta capacidade. ,Um silencio pru-
dente deixará que os juizes ou t.ribtrnaes so 
pronunciem em cada caso concreto de ac-
cor4o com as condições de occasião. 

Ppr conseg-uinte, .se, supprimindo no 
art. ' 162; J.':hío pode11~ ser ' axlmitticlos como 
testem~mha, etc., a condição de testemunlw ele 
nun~ero, que o P1•ojecto primitivo, a modo do 
art; 396 do Projecto Coelho Rodrigues, 
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ex igia no ur t . 152, Níío podem ser wlmitliâos 
como testemunha de numer·o, etc., a com-
missão rc l'iSO!'êt tc1re por acaso a inten<.~ão ele 
rccusae aos loucos, em intervallos lucido:, 
servirem n.t6 de simples informa~tes, a s~a 
exlo-encüt é manifes\amonte excess1va e nao 
rec~nheco a menor just ificação quer ele ordem 
scientifica, quer ele ordem pratica. 

CAPITULO IIl 

A 1N1'ERDICÇÃO DOS ALIENADOS 

racs <í.s ligeiras ralhas montn.cs dos senis, ao 
descquilib1·io psychlco dos dogence<t '_os , nas 
suas incul'sões intermitt.entes nos domínios 
da loucura . A todos esses casos feriu, no 
emtanto, o Projecto da mesma incapacidade 
para todos os actos civis, desde os mais gra-
ves e complexos, como a acquisição ou a 
alienação de immoveis, a acceitação ou o 
repudio de uma successão, até aos de sim· 
ples governo da pl'Opl'ia pessea ou dos obje-
ctos de seu uso pessoal. No Projecto tod_gs 
os interdictos por insanidade mental sao 
equiparados aos menores de 14 annos. . 

Esta doutrina jurídica não consulta os m-
SUMMARIO - I. Da intcrdicção completa c teresses pessoacs, ou os direitos civis dos 

das attenuações da interdicção nas suas alienados: attenta contra elles. Assim o de-
. rel- ç:ões com os diversos gráos da incapa- monstra 0 ensino da psychiatria moderna, 

cidade civil, no Pro,iecto Bevilaqua. II .. O assim 0 attesta a t cndencia dos codigos a mi-
cons~lho judiciario é a attenuação da m- tigar os rigores da iuterdicção. 
terdicção mai3 applicavel ao nosso direito: , Por psychiatria moder na não quero en· 
curatéla dos prodigos. III. Alienados não tend.er aqui 0 que, a bel- prazer. lhe póde 
intcrdictos: curadorià provisoria. IV. attrihuir qualquer, mas 0 juizo insuspeito 

· Curatela voluntaria. V . . A formula inte- daquelle em quem está hoje a culminancia. 
· o-ral ela intcrdicção dlos alienados, -no di- da autoridade em psycho-pathologia foren se. 
~ciGw moderno. · De Kra.l'n-El)ing, escrevia Ho:ffmann (I), em 

1877, escusando-se de não ii1cluir no seu 
I - O absoltil,ismo das â.isposiçõC's do Pro- l'1·atado a psychiatria forense : « cl.'ailhmrs 

jedo sob1·e a. inc::tpacidade por insanidade la psychop<tthologie médico-légal:e . vle?t 
mental nem se compadece com os rigorosos cl.'être traitée d'uno fctçon três d.Isttngnee 
principias cl<t cquicl;'tclc jurídica, nem satisfaz clltns lo livre de Krairt-EIJing, dont le T'raíte 
aos ctesidem ta tl.a psychiatria moderna. E' na de psychopathologie médico-legale, ouv-rage 
inst ituição dct in Leruicção qu-e mais sensível original et rempli de nombrcusos obsel'vn.-
sc torna esta falha. O erro fundamental ele tions, ne peut faire c'.éfaut sur· la table 
1toutrina resitle aqui na equiparação abso- d'aucun médico légiste ». De Kra:fft-Ebiog, 
luta, para os effeitos ela i:atérdicção, de todos mais de 20 annos depois, afllrma agora Stra.s-
os es·l,ados l'l1et1taes que podem modificar a smann (2) tão competente quanto Ho:ffmann: 
capacidade civil. O Projecto colloca assim «E finalmente la classica -opera dei Krafl:'t· 
no mesmo plano, ao lado do simples fraco Ebing: Gerichtliche Psycho-pathologie, 5 ed. 
elo espírito ott elo imbecil, o maniaco 011 o stuttgart, 1892, devrebbe trovarsi in ma,n0 
demente· paralytico terminal; a par da sim- di ogni perito medico-legale. Noi in tutto 
ples fraqncza 1"1cntal senil, a confDsão men- questo capitolo approfit~or~mo la'!ga.men'te 

" 1a1 declarada: juntamente com as loucuras di quest'opera o d.olla lJlblwgra;phléJ. m essa 
chronicas ou incttraveis, os episodios deli- raccolta.» 
!'antes, mais ou menos ephemeros, dos de- Assim a auctoridn.do de Kra:fft-Ebing nesta 
generados. . ma teria está hoje por todos. reconhecida. e 

O eminente autor do Projecto justamente acatada. Pois bem, sob o t1tulo suggest1vo 
applaude a Levé por conckerar innovação de-« Sguardo retrospettivo sulla procedura 
feliz a disposição do Codigo hespanhol man- per la interdizionc seguita nei varii paesi e 
dando :fixar a extensão e os limites da tutela « Desiderata » in proposlto» escrevia Krafft-
d.os s1:1rdos-muclos seg-tmdo o grão da sua. in- Ebing (3): <da esporienza scient~fica insegn'!-
capacidadc, o ~l'l'l'e, aliás, é r:aéra l'ep~·oclttcção come qualcuno possa . essere mfet:mo , d~ 
~lo já c~~sposto 11@ a1~t. 338 do Cocl:1go por- monte e non pe.t· quesl.o debba cons1derlY-'Sl 
i;-~t gtwz. O 'i.llil s·l;ot·e jurisconsulto ·incorporou come assolutamente incapace a capire i suoi 
mesmo ao ~ IJ IL Pr-ojecto (art. 5, § 4°) aquella 
d.ispos'içii.o 11.0 art. 218 elo Cocl:i go hespanhol. 

No emtanto, não sentiu que tambem nos 
alienados de qualquer especíe, inclt~ídos ent?·e 
eUes os fi·aco-s de espírito, cl.o art. 528 do seu 
Projecto, a de:ficiencia mental para o exer-
cício elos direi tos civis, se ro i.c distr ibuir, 
em ori!lem gradativa ; numa escala que vai 
ela com,).:!leta inconsciencia d~us louc~1ras ge-

Vol II 

(1} I-Io:tímann : NoU'veaux elements ele méde~ 
cine legale, trad. fi•anc., 1881, p. VIII. 

(2) Strassm.ann: Manuale di medicina le· 
gale, trad. italiana, 1901 , p. 855. 

(3) Krafft-E-bing: Psico-patplogia forense, 
p. 550 . 
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dovcr i, U.i f'itt i o V<WL::tggi ci vili . Se é vcro reconho c.imonto da. va.lida.de de da.da ordem 
clt:J v'é una sota impulabititd , o altretanto do ac Gos elos intonlidos ; ou na conce.>sâ'} 
ve1·o cho vi sorro di versi gracli cli capacitd ao Juiz ou étOS teibunaos do pautar a ox-
civille ». Ma;.s adiante accrescenh : « ••. essa tensão da cura.tcla pela extensão da, in.ca-
(la curatela) c!.i pii1 e c1ualche cos::t di avvi·· pacidade do insano :1 intordizer; ou na por-
lente pc1' cor t i amm:1lati i q ll ali non lHLnno midsão aos cueadoros de conc::IJ.ee aos . lllter-
completamen te pors0 la regione o che non dictos certa liberdade de acção, e seja.m estas 
portanto sono inca,paci a reflcttere sulle peovidencias destinadas a loucos, sejam a 
consequenze dei )o ro atti per .u1odo che surdos-muJ.os, sejam a prodigos; o quG se 
ci'Jnvieu~ negar e loro una qualunque com-. apur::t d::t intenção do legislador moderno é a 
p1rticip:1zione nella trat tazione doi ]oro in- victoria do principio- que a protecção da 
ter esse . La interdizione é un beneficio delta curatela do insano se ha do medir pelo grâo 
legge, perquanto privi l'uono dei suoi diritti: de compromettimento da capacid<tde mental 
ma. lo é ~solo quando sia pronunciat<J, in do individuo a que clh se tem de applicar . 
t empo debito e qua.nd'} Je modalitá con cui E' o conselho judiciario, é a inhabilitação . 
la si decreta corrispond'ano alio esigenze di como :(órma a~tenuada da interdicção, nos 
qL1ello condizione morbose a cagione dolle Codigos Civis fran cez ( art. 499 ) o italiano 
quali essl v iene prec: lamata. Come in og n.i ( art, 33J ) . 
caso prat ico forense, ancllo qui sorgo 1:1 ne- E' a capacitbde r ost1·icta do al'G . 106 : 
cessitá d i e.samin:tre il casJ con il crit eeio L e minem· qtti a accompli sa septieme an nee 
della soluzione individuale. Se il colice pe- n'a q.u 'tttte capacite r estr-einte conformém ent 
na l.e ha tenuto con to di t alo e>igenz<1, am- att:J; çtl' t-icles 107 d 113, estendi<,la a c:tsos de 
me t tendo le escusanti, nella pratica civHe a.lienação mental, no Godigo "llemão, pelo 
a SU<1 voltéL si clovrâ tcnerno pur conto, am- al't. 114: Celui qzi-i, en mison de sa f'aiblesse 
mettendo varie sm·h e rispetti mmente d'espr·it, ele sa p rodigalite ou ele ses habitudes 
vadi g t•adl nella. limitazionc della capaciU d'iurognerie, a éte in te1·clit, et celtü q~ti a été 
civilo>>. mis en tutelle prouisoi1·e conf'ormdment â 

Logra,ncl dn Saulle (I), um dos psychiatras l'a?'ticle 1906, est assimité, quant ci sa capacité 
e modicos-legistas de maior auctorillade em ju1·idique, â ~tn m·inew· ayant accompli sa 
m aúeria de leg islação do alienados , convinha septidm e année . 
plcm~rn o nto com estas idéas qttando escrevia: E' o Codigo federal snis~o das Obrig,tções 
« L'l nterdiction, dans ses conséqucnco::t, est creando tambem a incapacidade restricta, 
trop sévàl'C pom· lo maladc , qui, Ja plupart de~ art. 34 : Gelu·i qui , n 'ayant pas la ple·ine 
du temps, clttns los commencernents do son capacitt: de con w acter., ewe1·ce seul, avec l'a'~~ 
df.:ili r , couservc une pal'tie de ses faottltés torisatwn ewp1·esse ott tacite de son ?·eprésen-
irrtelloctualles ot est jasqtt'it uu cortain point tan t leqal, ume profession · ott ·une ·indt1st1·ie, 
CIIPZtble de :se J'eUdt'O compte do ce quil y a s' o btig~ S'Wr tous ses biens potw les affah·es 
d'luuniliant dtt tts les mesur es prises contre ·n.mtrant dans l'eme?·c1:ce ~-eg<'lieJ· de. cette 
lu i. l~ n ayMt tout l'éo l<tt cl.o la pnblioitê, e n p1·o(ess{on 'ou ele cette inclusl:~·ie. E, mais do que 
lll' · clenlatn t tonto llt solcnnitó d'uno procé- isso,re~tringindo a, interdicçã.o aos actos Le3ivos 
dm·e qni t\boutit <t frapper un ciGoyen Lle dos in t,ere~ses do in cap~tz, no ar t. 30, a l. 2° : 
m.or l; ·ivile, elle impro>sionne d ~~ag t• '• able- Les m.:ineurs et les majems privés de la • 
.nent l'o.piiüon publique, et ellu blosse Ll'ho- capacW1 rle contracte1' ne peuvent s·obligor 
J\ONüJles snsoe,tJti l.lilitt:is. En fi n, le pr onostic ou r enpncer à des droits qu'avec le consen-
üu mOtlooin se tt•o trvant en d 1faut, le ma lacle t emen' de lmu' représentant Jégal. l ls n'ont 
);lent guél'ir , o~ tücn·s üt mt~sme dont 11 a >t> pclS basp·in de ce consente?Jitmt pour intewuenú· 
l'obj ct, lW li u d' 'tro 1lll acte Lutelitil'e, âans nr~ contrat ayant tmüzuement pour but 
ll Yl c]lt tlllO SOl'tO dO fl ~tl'.i>SS tll'O lUotTt!O. de li.JtW confe?'Gl' des clroüs Otl de los libdnw 

E' dHlloll , :por outro httlo, que o J:l1•ojocto cl' m.e qô/,igat,ion . 
unoantr , no oorli"'uS mockrnos. a"omplo ' A jttstHi ação, qne Rossel {l) o.trerece 1l. 
qu. lh jnsttúqumn o procotlec·. sta di pos'ição legal , confi1·ma a tenJ.encia 

A uo. intm·d.tc~JI.o tlo o.liemtclos com in- do dir1~ito modemo a attcnmn• o l'igor es da 
ou.p;~oidt~d absoltlt<t1 sem (L ll'lfll101.' tlttemU\· int rdicçl'i,o . « n n 'e t pa diflioile de ju tifier 
1/ÜM, om todo o peSítdo ri"'Ol' tlos tempos l'exoelJ; tion de l'tlrt. 30, <>L 2. Lincttpaclté 
id '\ ó umn, instituiç1tí.O condomnarln on1o ivile est oon iderée par le léglsh1teur 
l'<lgro. g'liNt..l e .só n,p.· plicav~ll l~ tU'lll4 l'Osil'i ·t. a oorum uno fa:veur ou nne nécessüé ; Li:n-
ordorn tio caso:, ÜLl "O tl'a,duza ntt cl' ação oapablo no doit pas c urü· lc risque, i1 nüsou 
de diU'el·ao.te' fót'rrm' de iutordicçltu; uu. uo dú son e~pêrie11oo, ou de la mala.die dont il 

(l) Lng"l'\\nd tlu aulle; J;,'ú~ffJ?'éliotion, e to., {l) Yirgile Ross 1 : Manwtl du à~·oitfdildral, 
l), u'l6. dos oiJligatio.ns, Lat1sa.nne, 1 921 p. 71'3, 
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o;;t aflligé, ou do la détontion qu'il cst con-
damné <L subi t·, d'agir contt•o su11 intét•êt ct 
de s::tcrifiér· se:; dl'oils. Mais, com me lc ra-
marquo M. Mcntha, dans l'étudo que rious 
avons déjá. signaléc: « Il nc faut pas quo 
l'iocapacité dép:J.SS:! Je l.Jut que- la ra.i ·on !ui 
n., signe et personnc nc doit être plus inca-
pable que soo intél'êt !'exige. Oi.t le dangor 
di.~parait, la pl'otect.ion cst inutilc, et il o'est 
p<ts besoin de be<tucoup d'csprit poul' s'eori-
chir des largeose d'autrui » . Düs némmoins 
qltC la libél'a.lité serait on l rousc poul' rin-· 
capab!e, qu'elle serait gl'evée de cbargrs, le 
conseo timent du rept·éscn tant légal rcàevion-
drait néc95S:J.ire. Notons eocore que les in· 
capables de l'<trt. 31 ne sont pas mis au 
bénéfice de la rcgle de l'art. 30 a l. 2, qu'ils 
soient au resto placés et non sous tut.elle ou 
sous cm·a~clle, car, pJUl' pJuvoir « inter-
venir » dc~ns un acte, même pttrcment gra-
tuit, sans le concours de lcur représentant 
léga.l, il fattt encore que los incapa.bles 
soient en mesuro n~ se rendre compte de ce 
q~ '.ils font » . A cons·dcração do ultimo pe-
r lodo contém uma distincção de mais entro a 
incapacidade duradoura o a inca.pacidade 
transitaria que o ;1rt. 4 da lei federal sobee 
capacidade civi l, bem como o art. 31 do 
Codigo federal suisso das Obrigações formu-
laram com op~ ima pt·ccis~o nos seguintes 
te~·mos : Les p ersonnes qm n'ont pas con-
sc:ence de leurs acles, ot' qt'i sont privees ele 
l'usage de lew· ra·ison, sont absolument in-
capables de cont?·acter, tant qu'eUes se t!·ou-
vent dans cet élat. E~ta. excel!onte definição 
encerra todo o disposto no art. 5'J9 do 
Esboço <~e Te~xeira. d~ Freitas, apenas sem 
as espeClticaçoes, apezar de tudo sempre in-
sufficiente, dos seus mult.iplos pa.ragl'apbos. 

Em mui tos outros codigos encontram-se as 
mesmas attenuações com app licaç1\.o aos 
surJos-mudos e prodig-os ; c si todos os co-
digos modernos não applical'.~m cxplicHa-
mcnte a mesma regra aos alienados, é que os 
legisladores ainda hoje tccm em "'l'ande conta 
aquella. CJllCCpçi\.o vulgar da luu0cura, Sell'Ull-
dJ a qual não se adrni&Le quo a um d.~udo 
possa caber mais do que a total ruína da 
wtelligancia. 
S~m pa_r·tiihar os exaggeros dos ad ver.sarios 

da l~erdtcç:ro, que nella voem a negação 
pratiCa de todas as esperanças tlteo!'lcas 
depostas na medida; que affiemam: « En un 
mo 5, • l' in t.erdic tion a voultt proteger los 
alté~es,_ et, sur tous les points, elle les a 
sacn~c1és ( Castelnan ) ; não e póde neO'ar, 
todav1a, que a interdicção não passa de 0 um 
mal necess:J.rio. 

lnd~bita:velmeote, em muitos casos, plan-
tou odros n·reconciliaveis no SJio das famí-
lias i. c~ outros, se_rviu d.e méro pretexto á 
espo,raç<to !lo.~ all(:lnados ; constituiu uma 

v lo :encia t er ri vel para aq uelles cuja razão 
não se t inha apagado de ·todo na inconscien-
cia d<l loucur·a ; e é, em todo o caso, uma. 
lesão gea v e dos direi. tos do cidadão. Mas 
como, por seu tut·oo, os loucos não protegi-
dos pela. interd.icç5.o e.>tão ainda mtl.ÍS expos-
tos á.s delapidações cl.c toda a sorte, ás se-
questeaçõcs arbitt·arias das famil.ia~, etc., 
segue-se que, si o legis ador deve pôr a maior 
circumspecç,"i.o e pal'cimonia na applicação 
da medida., em todo o caso ella não poude 
até hoje ser btnida. Expad.ientes, como o 
proposto pel.o magistrado Martin (l) des-
tinados a substituir a interdicção pela pro-
tecçã.o de medidas admin istrativas, de cara-
cter medico c lega. I, só podem ser discuti-
do.; naquclles povo:;; em que o principio da 
assistencia moclico-legal dos alienados é uma 
verdade o esta assistencia se acha conve-
nientemente orgau isada. 

No Brazil, a fórma de governo e o abando-
no em que vivem os alienados retiram todo 
sentido a taes pt·ojecto~. Apenas aqui, como 
em toda a p:trte, a m~erdicção absoluta deve 
ser resorvat!a, como medida extrema, para 
as .loucu ~·as prolongactas ou incuraveis, para 
os estados de alienação mental cJmpleta., e 
nunca app:icada, como propõe o Projecto, 
aOS loucos de todo o ganero Oll alienados de 
qualq~,e·r especie. ]!;r a segur·amentc a esta 
applicaç.:"i.o possivel do Codigo francez, ape-
z :~.r· de todos os corrccti v o· de que dispõe, 
que alludia L:!gt·and du Saulle, quando, em-
bora pa.1·tidario da interdicção, confes-
sava : « ... nous sommes d'avi.; que quolques 
disposi tions de notl'e Code C i vil ne sont 
peut-être plus en rapport avec l'é~at actuclle 
do LLotro clvili~atlon et de nos institutions ». 

Pal'a aquelles casos em c1ue êt inteedicçâ.o 
completa é excessiva, eleve Cl'Car, portan~o, 
o legislador a interdicção rela.ti va ou mi ti-
gada: ou, a modo do que fez o Projecto par<t 
os surdos-mudes, imitando 0.3 Codigos por-
tuguez c h c. panhol, c fazem e. tes c oun·os 
p:11'a os prodigos; ou, a mod.o do que fez o 
Uodigo allemão, equ.iparant.Lo os intcrdictos 
por fraqueza de espírito, por prodigalidalle 
ou por habito do embriaguez aos menores de 
sete annos feitos; ou cre~ndo o conselho ju-
diciario dos Cod.igos francez, belga, do Hai&i, 
ou a inhabilitaçào dos Codigos italiano e de 
Venezuela. ' 
Tl- De to<los estes recursos é a creação 

desta ultima pr·ovldencia que nós, medicos 
brazileiros, temos o dever de reclamar do 
legislador patrlo em beneficio do maior dos 
infortunios humanos,- da perda. da ra.zão. 

l L. A.M artin : Essai SU?' la refat·me de 
l'inte1·dict·ion des atiénés . L' Encepha.le, 1887, 
p. 81, 
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Em primeiro Jogar, p_orquo satisfaz a~ cxi-
aoucias da psycbiatrta. E oeste partwu~ar da reclamação, estamos em boa compaolua. 
Kraf:rt-Ebing, (l) com touo o _peso_da sua al_l-
toridade scientifica e da sua 1scnçao de sabw 
allemão em relação a origem franceza ou 
supposta franceza da instituição, pruclama 
nestes termos sua excellencin, precisando-lhe 
ao mesmo tempo as indicações: «Ncll'intento 
di graduare i provvedime_u~i da sa9~ion_a~se 
in conformitá. del grado di mcapa01ta ctvile 
corrispondente alio ~tato ~entalo dell'indi-
viduo di cui e questwne, st potre?l~e ~ra:p
porre tra la incapacità c la ca~a.clta c~v~le 
assoluta la formula della capacita condrzro-
nata como si trova nel Codice francese (ar-
t1colo 499) sott? la for_ma_ ~el_ Cansei~ judi: 
ciaire (sorvegllanza grudrzlarta). Glr. attt 
stipulati dal malato ~e~ondo queste d.Ispo_-
sizione, per essere V<tlidi tlebbono portare 1l 
visto del Consiglio giudiziario; o questo modo 
di applicare la tutela _sarebbc_ racc~n~a:n
dabile specialment-e pct• 1 mala ti guanbrl! e 
per gli individui affetti da debolezza meo-
tale. A questi ultimi sarebbe almeno con-
scrvato i! diritto d1 maoifesta!'c i proprii 
dcsiderii c contemporaneamente Sêtrebbero 
posti al sicur·o da qualunque danno; ai primi, 
dopo guariti1 sarebbc risparJ~liato il ~olore 
di venirc a risapere cl..te fu drsposto dm loro 
averi alla loro insaputa, il che soventc de-
termina delle ricadute. Anche nei casi di 
fbllia transitaria, como a pro' degli individui 
afasici già raggruppatti nelle categorie la e 
2a (dove si trata sempre di condiziono mor-
base transitorie), nonclle nel caso dei sordo-
muti del primo gruppo, potrebbe essere suf-
ficiente la nomina del Consiglio giudiziario. 
Qualoro !'individuo in esame sia idiota fino 
dall'infanzia, oppure insuscettibile di svi-
luppo, ovvero so:ITra di qualche for-ma se-
condaria di confusione mentale generale e 
di demenza, o di gualche grave affezione 
cerebrale di carattere insanabile associata a 
grave disturbo della cosc'ienza, come, ad 
esempio, la demenza senile, l'apoplettica, la 
paralitica, si dev@ decretare scnz'altro la in-
terdizione: e ciõ, mentre non porterà danno 
alcuno alia saiu te dell'ind i viduo, sar1L un 
provvedimento di diritto privato che arre-
cher1L un immenso vantaggio tanto a lui 
quanto ;tlJa sua farniglla.» · 

Briand o Chaudé (2) expõem nestes termo's 
a perfeita adaptação do Codigo fráncez 

(l) Kra:ITt-Ebing: Psico-patoZogia· forense, 
p. 551. 

(2) Briand e Chaudé, .lJ!Ianuel compZet de 
médecine legale. Paris, 1880. T. H, p. 6. 

ás situações mcntaes variaveis dos alie-
nados: 

« Poul' lo médecio, un trouble, même par-
tiel, même limitú, de l'intelligence peut con-
stituer l'útat d'aliénation meJttale. Est-cc à 
dire que dans ce cas l'interdiction doive êtee 
nécessairement prononcée 1 N o.n, assurément; 
le niagüitrat aura encore à rechercher, se 
préoécupant de l'intérêt de la personne elle-
même et de l'ntérêt public, si cet état reud 
l'individu qui eu est atteint incapable de 
gouverner sa personne ou ses biens. Si l'in-
telligence est encoro suffisau to, il rojette1•a 
la demande. Si elle n'est qu'a!fa.iblio, .iJ 
uommera un conseil judiciaire; si elle es·& 
nulle ou presqut) étcinte, il prononcera l'in-
terdiction. La loi reco.una1t clone qu'il peut 
y avoir des dcgrés dans l'afi'aiblissemenf; ct 
les éca,rts de l'intelligence.» 

E', pois, ainda nesse fecundo modelo do 
codificações que tem tido ·o Codigo Napoleão 
que, em materia de interdicção, se devem 
inspirar os lcgi.-ladores modernos. Todo o 
estupendo evoluir tla psychologia hygida o 
merbtda, nos tempos que correm, nada mais 
fez do que sanccionar a solidez dos. princípios 
em que descansam as linhas ger·aes da sua 
cstructura inabalave!. 

Comprcheode-se assim que codigos moder-
nos, como o italiado c o japonez, tenham 
seguido a trilha do Codigo francez acceitando 
a instituição do conselho judiciario sob esta 
ou sob a forma de inhabilitação. 

Mais adaptavel ao nosso direito reputo, por 
outro lado, a il'lstituição do conselho judi-
ciario, pprque já no nosso direito existe uma 
fórma equivalente de curatella parcial, quo 
o Projec~o, não querendo adaptar, limitou-
se a supprimir. B' a curatella dos prodigos. 
A curatella que convém a estes degenera-
dos não 1~, aliás, a que lhe concede o nosso 
direito civil, mas a limitada a impossibili-
dade de certos e determinados actos civis, 
com permi:;são e liberdade p:J,ra diversos 
outros df3 pouca mont<t. Mas, ainda assim, 
mesmo no nosso direito, a curatella dos pro-
digas nã,o é absolutamente identica <L dos 
alienadqs, como mostra Teixeira de Freitas 
na nota 22, ao art. 325 da ConsoZiclaçao elas 
leis ci·vis ( p. 220 ). Ao envez de supprimil-a, 
conviria, portanto, que fosse c !la completada, 
c se estendesse uma curatella parcial a 
moda/ d ,~- dos ,pmdigos, a todos aq uelles casos 
de alienação mental c).e importancia legal 
idêntica, mas de expressão symptomatologica 
dif:Icrenfe da p~·odigalidade. 

,No emtaoto, tem ctirso entre nós, de 
muitos annos, a opinião de que a ten-
dencia do direito moderno é a suppressão 
da incal?acidade dos prodigos. Teixeira de 
Freitas roi o seu representante mais autori-
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s.ado e cuja influencia, extendendo-se ao Pra-
ta, se mantem indelevel no Brazil. Lafayette 
a esposa e defende-a Clovis Hevilaqua 
que supprimiu do seu , projecto a curatella 
dos prodigos. 

Si, porém, desprezamos ? terreno d~':l opi-
niões thcoric::ts para exammar a qu.estao no 
domínio da pratica, fcwihuente nos convqn-
cemos de que se trata aqui de uma opinião 
toda americana, brasileira principalmente, 
tomada provavelmente ao direito inglcz por 
intermedio dos Estados Unidos. Os codigos 
módernos são, de facto, contrarias á ella. 
Assim se pronunciam o~ seguintes codigos . 
Codigo Civil AUmpão, d~ 1990: art. 6°: O !'I 
pettl intm·dwe; § _2 : Celut qu~ pa_1· , ~a ?roclt-
galitê s'expose lut et sa famtll e a l tnchge:'ce. 
O Japonez, de 1896; art. ll: Les fatbles 
d'esprit, les sounls, les '111;.uets, les av~u!fles 
et les p1·odigttes pettvent etre, en qttaltte de 
quasi-inte1·dits, pourvus d'un conseil. O hes-
panhol de 1889, Sect III.-De la tutelle des 
p?· odig~es, do Cbap. III.-De la ltttelle legi-
time, art. 221: La déclaration ele procligalitê 
doit ót1·e faite en instance contraclictoire. O 
Codigo Civil do Montenegro, (1) ele 1888. 
Chap. lli, de la 5.cmc Partie: Des cléments et 
cles prodigttes et de letw mise en tutele. A lei 
fede1•al suissa de 22 de jnnho de 1881, art. 5: 
Les lois cantonales peuvent priver de la capa-
cite c-ivite, soit potw ce1·tains actes soit totale-
m~?'!ct: § lo, Les prodigues et les personne sat-
teintes de maladies rnentales ou physiques qui 
les r endent incapabZes d'administrer leurs 
biens ainsi qtte les personnes qui, paT la ma-
niére dont elles aclministrent leur fortune 
s'exposent, elles ou leur farnille, d tombe?· dans 
le besoin. O ultimo Codigo da Venezuela, de 
1881, de CJlJ.e diz Raul de la Grassêrie: (2) 
« L'inhab·ilitation est identique d notre dation 
de conseil judiciaire. Elle a lietl Zo7·squ'il 
n'existe que faiblesse d'esprit ou p1·ocligatitê. 
O Codigo Portuguez de 1867, art. 3'i0: A s 
pessoas rnaio~·es, ott emancipadas, que, por sua 
habitual p1·odigaliclacle, se mostrarem incapazes 
elo aclministrm· seus beus, p odertio se1· inte·l·-
dictas ela administ?-ação elos ditos bens, etc. O 
italiano, de 1866, art. 339: L'infcrmo di 
mente il cui stato non s1a talmente rp·ave da 
far luogo all'intm·cliz ione e il pTodigo potranno 
dal t1·ibunale essere clichiamti inabili a stm·e 
in giudizio, etc. etc. O chileno, de 1855, 
art, 442: A los que po1· p1·dcligos o disipadores 
lwn sido pttestos en ent1·.edicho ele adininistraT 

(l) Dickel: E'lttde sbw le code.civil dtt lllon-

stts bienes , se clard curador le}itimo, i a falta 
de éste wraclo1· dativo. O Codigo peruviano 
de 1851, de que diz Raul de la Grasserie: (1) 
« Sout incapables les fous, les imbéciles, les 
prodigues déclarés pour certains actes. Pour 
pouv ir être· déclarés prodigue, H faut avoir 
dilapidé letiers de ses biens; cettedilapidatiob. 
peut consister: 1", en pertes de jeu; 2°, en 
dépenses de bals, festins et femmes entre-
tenues; 3°, eu services pécuniaires, rendus 
sans y être obligé, et aprês avoir disposó du 
disponible par donation; 4°, en achat d'ob-
ets le double de leue valeur; 5°,en vente pour 
la moitié seulement de cette valeur ; 6°, 
en obligations contractées pour des sommes 
qu'on n'a pas reçus... En ce qui concerl}c 
l 'inteediction eles prodigues, le tribunal peut 
á son choix les placJr sous la direction 
d.'uoe personne nommée par le conseil de fa-
mille, sans le consentement de laquelle ils 
ne pourront emprunter, transiger, aliéner, 
ni bypotlléquer, ou les prive r de toute arl-
ministration en leurdonnant un tuteur.» 

Todos estes co digas são contemporaneos ou 
muito posteriores ao Esboço de Teixeira de 
Freitas, ao Dire·ito ele Família de Laffayette. 
Mas, de codigos anteriores ainda vigen-
tes encontra-se a curatela dos prodigos, no 
francez e no belga, : Art. 513, n peut et1·e 
clêfendu aux prodigues de plaider, de tran-
siger; cl' emprunter, de recevoi1· ttn capital 
rnobilier et d'en donne1· décharge,. d'aliener ni 
de g1·eve1·leurs biens d'hypothêques sans l'~tssis
tance d'un conseil qui leur· est nomme par Ze 
tribunal. No Codigo Civil do Haiti, em·que o 
art. 513 elo Codigo Napoleão tem o n. 422. 
No austríaco, arts. 269-270 : Les ctwatew·s 
sont nomm.és. § 4. 0 Attx p?·od::gues. O hollan-
dez, art. 487 : « Le majeur qui est dans un 
état habitue! d'imbecillité, ele démence ou 
de fureur doit être interdit, même 1orsque 
cet état prósente des inteJ'Valles lucides. 
Le majew· pow-r-a attssi être intenlit pow· 
cat1se de procligalité . Pódo parecer mesmo 
que o Codigo hollandez tenha sido de uma 
severidade excusada e conJ.emnavel quando 
dispõe, Art. 511 : L'inte1·dit pour cause ele 
p1·ocligaZité conformément ott de1·nie1· alínea 
de l'art. 487 pettt êt?·e placê dans ttne nwison 
de co1·rection, en verttt clu j t tgement qui p1·o-
nonce l'inte1·diction ou ap1·es ce jugement. 
Le tribunal cl'a?'Tond issement p eut O?'dononne1· 
ce placement pour le dêlai d'un an , sattf d le 
1·enouveler snccessivement s'il y a liett lors· 
qu'il est reconnu que la sêwritd dtt p1·ocl-igue 
ou la momlitê publique l'erx'ige et que sa con. 

tênê,q?·o. Trad. française. Paris, l89l. Este J (1) Raou1 de la Grasserie: Cocle Civil Pê1'U~ 
livro não dlt a letra dos artigos elo codigo. vien. Paris, 1896, p. 77. Como para o deVe-

(2) Raoul de la Grasserie: Cocl? Civil lltt neznela, o livro de Grasserie não dá o textq 
fénézttêla : Paris, 1897, p. 119~ · .do Codigo peruviano0 
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duite ext1·cwagante et mawvaise est dan[Je1·eu s>1 
pow· la societê. S'U y a ttrgence et pe;·il ci 
diffé?-e?· jusqtt' ci la (in ele l' -inst?·uction j U(li-
ciai1·e. le t1·ibunal peut, durant cette instntc-
tion, ordonner telles mesttres p1·ovisoi1·es que 
les circonstances exigent et au besoin la cléten-
tion. Nesta disposição, não vemos mais, no 
emtanto, do que a confirmação c'.e que os 
prodigos a quo se refere a lei são verda-
deiros degenerados mentaes, para os quaes 
a psychiatria moderna preconisa precisa-
mente a orthopedia moral em estabeleci-
mentos especiaes de educação. 

As citac:(ões acima mostram ter havido 
um ligeiro equivoco da parte de Clovis Be-
vilaqua quando escreve : « Nas legisla-
ções modernas, tende a desapparecer esta 
classe de interdictos. O Codigo civil ft•ancez, 
o italiano. o argentino, o uruguftyauo, como 
o Projecto do senador Coelho Rodrigues, não 
se occupam .della.» Nos P1·elimin[wes elo seu 
Projecto do Codlgo Civil, Clovis corrigiu a 
referenda ao Pr~jecto Coelho Rodrigues : 
« Não obstante, os Projectos do Dr. Fclicio 
dos Santos, do Conselheiro Nabuco e do Dr. 
Coelho Rodrigues consignaram a incapaci-
dade dos prodigos, em,. divm•gencia com T. 
de Freitas, o que mostra que o dissídio dos 
juri. tas sobre este ponto so reflectiu entre 
nós.» Mantém, porêm, o engano em relação 
aos Codigos feancez e italiano : « De outra 
parte, desconhecem essa causa de incapaci-
dade o Codigo civil fr:mcez, o italiano, o a~'
gcntino, o mexicano e o uruguayanO.>> 

De.·ta exposição nós concluiremos, de mo-
do exactamente opposto ao d-e Clovis, isto é, 
que a ttmdencüt dos codigos modernos é a 
manter a interdicção dos prodigos, e que a 
opinião a ella contraria trm uma (~rea cl.e 
inflnencia muito restricta, americana, "ui-
americana mesmo, onde é entretida sobre-
tudo pelo polleroso reflexo da personalidade 
de Teixeira de Freitas. Como bem mostra o 
commentario do art. 40 do Esboço, Teixeira 
de Freitas lJObou esta <'.outrina no Codigo da 
Luiziania, art. 413 : L'in/e?'[liction n'a plus 
lieu pow· cause de clissipation ott de )J?'odiga-
lit il ; t:.i~posição esta em que se cria, por ()x-
pressa rleclal'ação d<t lei, uma isoof;ão o pri-
vilegio em favor, pelo menos, do vicio ch~ 
pl'Odigalidade, e em que bem se revela o 
excesso impondm·ado dos povos novos a cuja. 
Jegislaç·ão nli.o dü equilibrio, por contrapeso, 
UlUI\ vigorara tradic-ão jurídica. Nos povos, 
como no homem, a reflectividtt<le exaggerada 
do. inf<tncia. traduz em actos, idéas o senti-
meu tos, a. cnj<t execução <t e.·pe1·iencia e a 
pond ração da maturidade pol'iaru embar-
go . 

(I) Clovis, Di1·eito das :I''am. o p. 563. 

De Teixeira ele Freitas, a condemnação da 
incapacidade dos procligos passou, com o 
Esboço, para o Codlgo Argentino. Collocado 
entre o Bt'aztl e a Republica Argentim~ e 
modelando-se principalmente nesta, o Codigo 
uruguayano não fugiria com facilidade ao 
exemplo ambiente e tambem · condemnou a 
curadoria dos prodigos. 

Só resta, pois, o Cocligo Civil do Mexico, 
de 1870..:18'71 que, aliás, mais é do districto 
federal apenas, c que em todo o caso é tam-
bern americano, o qual na revisão de 1884 
supprimiu a incapacidade dos prodigos. 

Não parece. por conseguinte, que deva ser 
de grande peso para o legislador brazileiro 
este balanço em que só resta a favor da sup-
pressão da curatella. dos prodigos o exemplo 
de tres codigos de pequenos povos ameri-
cano;, cuja cultura jul'idica e scientitica não 
poderá medir-se com a das velhas poténcias 
eüropéas. 

As transcripçõos acima demonstram ao 
mesmo tempo que é a form<t attenàada da 
interdicção a unica que convem aos prodigos 
e a que tende a ser-lhes applicada nos co-
digas modernos. 

E o conoelho julliciar:!o, por cuja adopção 
no nosso direito fazemos votos, satisf11z plena-
mente á essateodencia. Apezar da confusão 
manifesta de conselho judiciario com con-
selho de fam'ilia que em mais de um ponto 
do seu livro se encontra, é innegavel que a 
Veyga so~ra razão quancl.o a !firma: 

«La curatela tal cual la. entiencle nuestra 
legislacion, está destinada a ir de.Japare-
ciendo popo à poco del mundo pam clejar su 
lugar al expre~ado consejo á quien corees-
ponde do derecilo la ge.~tion y custodia de 
los alicna~os que tienen la Sltel'te de poseer 
Itoo-ar y iprtuna.» · 

IH ·- Njl.o é, porém, esta a unica lacuna do 
Pl'Ojecto em materia de cut'ate!la de alie-
nados. O Projecto não se preoccupou com a 
protecção civil dos alienados não i[lterdictos. 
Tocamos aqui em uma questão delicada. 
Para proj;eger os intcresseJ dos alienados é 
preciso ipterdizel-os f?rma.lmonte 1 Deve-se 
mtordt zert a todos os alienados 1 

Evidentemente quando a interdicção tem a 
forma inteiriça e absoluta que lhe deu o Pro-
jecto, seria lamenü1vel que so a impuzesse a 
todos os alieno.dos. O testemunlw de Kr1~ft·t
Ebing e ~egt·and du Saule acima invocado 
mostra :.1s desastradas e)nsequrmcias ·que 
pütle trazer semelllcmie medida applicada 
om come9o da molestia e a cedas formas de 
loucn!:a- Neste pa.rticular é triplico a ac-
·usaçao que ~e póde fazer ao Pr·ojecto. 

1. o Na' redacção do art. 539 não se atten-
deu a duração da loucura, a modo elo quo 
prudente~rnente fazem os Codigos fi'ancez e 
be lga (at t. 489), o hollandez (art. 487), o· 
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chileno (art. 456), o argentino (art. 141 ), o maggim·ennc é cadutto in tina infcrmi.tá meu· 
italiano (art. 344), etc., exigindo que o tal e ... Chc la protezione delta, leggo inter-
estado de alienação mental sej ft habitual, venga in tempJ non lo si potrit conseguire 
isto é, lJastan te prolongado par~. dar tempo, a1trimenti che facendo per legge obbligo agli 
pelo menos, a se applicar a medida. Nos interessa ti di denunziare la. malattia men• 
termos do . art. 539 do Projecto pode-se, no ta1e in cui !'individuo é caduto, ed autoriz-
emtanto, reclamar a interdicção para os zando le Autoritá competenti (commissione 
casos de loucura tl'ansitoria, o que poderá di tutela- Vormundschaftsgericht, in Ger· 
ter a consequencia de interromper o processo mania- Commissioners in lunacy, in Inghil-
de interdicção pelo restabelecimento do terra- Tribunale, in Francia secondo il 
doente, ou suspendel-a apenas decretada. disposto dell'articolo 497 del Codice Napo-
Sem a menor utilidade fica assim estigmati- leone), a procedere tosto, decretando una 
zado um pQbre doente, que b13m podia ter curatela provvisoria, dato che la ritengano 
interesses respeitaveis em guardar reserva necessaria e, rispettivamente, dato · che l'in; 
sobre a sua molestia, porquanto a tara social cl.ividuo nel frattempo ammalatosi non abbia 
dos interdictos e internados é ainda uma provveduto in modo soddisfaciente aJl!ammi· 
grande verdade. ni.>trazione dei suo patrimonio con la nomina 

Em segundo logar; o Pro,jecto, parecendo -cli un gerente munito di p1•ocura generale. 
ter acceito a doutrina do restabelecimento da Per cio che concerne gli ammalati associa ti 
capaciclaéle durante os intervallos lucidos, al manicomio meriterebbe di essere imitata 
nada dispoz em relação á curatella durante la legge per gli alienati vigenti in Francia, 

·estes intervallos. No silencio dà Projecto se la quale conferisce un potere discrezionale 
poderá sustentar que·, sendo os intcrvallos al Consiglio di sopraintendenza preposto a 
luciLtos o equivalente de uma vcr.i.adeil'a ciascun manicomio, inquanto chê uno dei 
cura, nelles a interdicção se inte·rrompe, membri che lo compogono (e di regola viena 
sendo necessaria decretai-a de novo para o scelto a tal uopo un giurisperito), provvede 
acccsso seguinte. Tratando-se de loueuras interinalmente alla tutella degli interessí 
intermittentes em que os intervallos lucidos dell'infermo .» ' 
se pouem repetir cada anno, ou mesmo cada E', pois, ainda ao Cocligo Napoleão que 
·mez, se teriam de multiplicar os processos -neste domínio, os legisladores c:evem pedir 
c.e interdicção para cada doente, por tal inspiração, COm•l a tem pedido a maior parte 
modo que a r.outrina se tornaria imprati- dos co_:.igos moderno~ . A interdicção provi-
cavei. soria dos arts. 446, 447 e 461 cl.o Cocligo Chi-

Sem duvida não é esta a doutrina do nosso leno, o curador interino do art. 471 do 
direito vigente que conserv<l do Codigo de Cocligo Argentino, o administrador provi-
Justiniano a providencia da simples suspcn- sorio do art. 327, 3a alinea do Codigo Italiano 

·são da cueatella durante os intervallos lucidos a tutella provisoria elos al'ts. 1906, 1907 e 
Mas, ao passo que nas Ordenações, por que !908 do Codigo Allemão, são formas mais ou 
nos regemos, este principio é positivamnnte menos desenvolvidas do administraclor pro-

·expr·esso, não se encontra no Projecto dispo- v·isorio do art. 497 . do Codigo Napoleão, 
sição alguma que claramente o formule. No admiravelmente completado pelas disposi· 
entanto, com certeza é esta a opinião dos ções dos arts. 31 a 40 da lei de 30 de janeiro 
legisladores. de 1838 sobre os alienados. 

Finalmente, em terceiro Ioga r, si se deve Melhor se inspiraram o legislador l)eJga, 
· entender a curatella do art. 539 do Projecto, completando o art. 497 com as disposições 
como deve ser, applicavel aos casos çle lou- dos arts. 27 a 33 da lei de 18 de junho de 
cura incuravel, continua ou, pelo · menos, 1850, mocliflcada pela de 28 de dezembro de 
bastante prolongada para d<w tempo ao pro- 1873 sobre o regimen dos alienados, e o legis-
cesw de interdicção, é evidente que todos os lador holl.andez que completou a disposição -
alienados não intercl.ictos ficam nelle sem a similar do art. 495 com as disposições do 
menor protecção legal. art . . 33 da lei de 27 de abril de 1884 relativa. 

E' esta protecção que se obtem nomeando ao Réglement de la Surveillance de l'Etat 
um curador ou um administratl.or interino sur les aliénés. 
ao alienado. Kralft-Ebing dá nestes termos Para dar uma idéa exacta desta provi-
a justificação scientifica deBta importante dencia bastará transcrever os art$. 31 e 32 
medida: da lei fmnceza e o art . 33 do regulamento 

<<Alia prima esigebza, quet.la cioé di una hollandez. 
protezione tempestiva degli interessi mate- Art. 31. (L. fr.) Les commissions ad~i
riali minacciati, si soddisfarà facilmente, nistratives ou de surveillance des hospwes 
basta che si nomini um curatore provviMrio, ou établissements publics d'aliénés exerce· 
tostoche venga a cognizione dell'Autorità ront, à l'égard des personnes non interdites 
(eommissione di tutela) che un individuo qui y seront placées, les fonctions d'admini:>· 



344 CODIGO CIVIL .BRAZILEITO 

trateurs provrs01res. Elles désigneront un 
de leurs membros pour les remplir : l'aclrni-
nistrateur, ainsi clésigné, procédra au recou-
vrement des sommes dues á la personue 
placée clans l'étahlissement, et à l'acquitte-
ment de ses dotes; passera des baux qui ne 
ponrront excéder trois ans, et pourr:L même, 
en vertu d'une autorisation spécialo accol'dée 
par le présideut du tribunal civil, faire ven-
dre le mobilier. 

Les sommes provenant, soit de la vente. 
soit dos autres recouvrements, seront versée 
directement dans la caísse de l'établisse · 
ment, seront omp1oyées, s'il y a lieu, au 
protit de la personne placée dans l'étab!Isse-
ment. 

Le cautonuement du receveur sera aliecté 
à la garantio (los dits deniers, par privi!ége 
aux créances ele t oute autre nature. 

Néanmoins les parcnts, l'époux ou l'(lpousc 
eles pcrsonnes placées dans dos étab!isse-
ments d'aliénés dirigés ou sueveilLés par dos 
commissions administrativos, ccs commis-
sions clles-mêmes, ainsi que lo procureur du 
roi, pourront toujours recourir aux disposi-
tions des articles suivants. 

Art. 32 . Snr la demande dos parents, de 
l'époux ou de l'épouse, sur celle de la com-
mission administra tive ou sur la provocation 
d'office du procurem· cl.u roi, lo tribunal 
civil dtdieu du domicile pourra, conformé-
ment á .l'art. 497 du Code civil, nommer., en 
chambre du conseil, un admiuistrateur pro-
viso).re aux biens de toute personne non in-
terdite placée dans un établissement d'alié-
nés. Cette nomination n'aura lieu qu'apres 
délibération du cansei! de famille, et sur les 
conclusions du procureur du roi. ElLe ne 
sera pas sujette à l'appel. 

Art. 33. (Reg. hol.) Lorsqu'il est néoessaire 
de pourvoir á l'administration totale ou par-
tiellc eles bions cl'une personne placée dans 
un établissement d'aliénés, ou au soin de 
ses iotérêt;s, dans quelquc dessein que ce 
soii;, i! ost nommé uo adminiskatour pro-
visoire par le tribunal de l'arrondissement 
de son dcrnier' clomicile ou de sa dcrnicre 
résidence dans los Pays-Bas, par le tribu-
nal de l'arrondis.:JCment ou l'établissement 
e:st situé. · 

Cette nomination a lieu à la requête ele 
ceux qui ont qaalité pour requéril• le pla-
cement dans un étaulissement d'aliénés, ou 
de tons autres intúressés, ou s'ils gardent le 
silence., sur Ia réquisition du ministere 
public, lequel d'aillem·s doit toujours être 
entendu. 

La femme peut être chargée de l'adminis-
tration provisoire des biens de son mari. 

L'aclmistrateur no peut accomplir qqe des 
actes cl'administration pure, à moins de 
J'autorisation du juge de cantou, Cette auto-

risation n'est accordée que ponr des raisons 
graves , les quatl'e plus proches parents ou 
aUi.és et !e conjoint, s'ils existent, entendus 
ou elument appelés. 

Les prescl'iptions cl,es articles 2 et 4 de la 
loi du 18 avril 1872 (Staatsbl!J.cl, n. 68) s'ap-
pliquent à cette autorisation du juge de 
cantou, sauf la prescription du dernier de 
ces articles relativo aux vacations du jugo 
de canton, qui a éts abrogée par l'arti-
c!e 3 de la loi du 9 avri l 1877 (Stacttsblad 
n. 77). 

Les fontions de l'administrateur provi-
soieo ce>scnt lorsque la personne soignée 
clans l'établisscment, en est sor•tle dans nn 
des cas clClterminés à la aeticle 28, lo et 2°, 
et aussi lorsqu'un cur:J.teur luj a été nommé 
et que l'administrateur provisoire a été .lé-
galcmcnt informé de l'une· ou de l'autre ele 
ccs circonstances. 

Nada existe no Projecto quo, de ·perto ou 
de longe, se approxime destas sabias e lm-
mani tarias disposições e temos · assim o di-
reito de esperar que, em nome dos intere3ses 
dos alienados, ainda neste particular, seja 
retocado o Projecto. Mais avisado se mostl'ou 
o Projecto Coelho Rodrigues; creando :;t 
curadoria interina no§ 2° do art. 2292, me-
dida aliás insufficiente. 

IV. - A suppressã.o, no Projecto, da cura-
tela dos invalides por molestia physica nã.o 
parece seja para louvar. O Projecto Coelho 
Rodrilgues nos§§ 3° e 4° do art. 2300, havia 
impo~to a interdicção « ás pessoas achacadas 
de invalidez chronica » e «ás pessoas ataca-
das de mo! estias chronicas e contagiosas». 
Não qremos, todavia, que · se justifique o ca-
ract~ de obrigatoriedade que lhe deu o 
Dr. yoelho Rodrigues. A característica desta 
cu1·atela deve ser a da voluntariedade que 
ella fem no Codigo allemão. No art. 1910 
dispõf o Codigo allemão : « Le ma.jeur qui 
n'est pas en tutelle pout recevoir uu cura.-
tcur ·pour sa personne et sos biens lorsque,_ 
par suíte d'infirmités physiques, notamment· 
pour cause de surdité, de cécité ou de nm-
dité, H ne peut prendre soin de ses a:traires. 
Lorsque le majem qui n'est pas en tutele 
ne peut s·occuper, eu raison d'in:firmités 
ment~ües ou corporelles, de quelques-unes de 
ses a1faires pécuniaires ou ele tonto une ca-
túgor:ie de celles,ci, il peut recevoit' un 
curatrmr pour ses a:ITaires. La curatelle ne 
peut j3 tre établie que du consentement de 
colui ~~ui en a besoin, á moins qu'il ne soit 
pas Pt~Ssible de s'entendre avec lui.» 
, Com e:treito, nestes casos, de duas uma. : 

ou o individuo conserva a integridade meu-
tal e pôde comprehencler a sua situação e 
reclarpar ou acceitar a curatela, e não hu. 
razão para dal-a á fol'ça; ou olle não pos-
sue ~nais a integrida.Q.e meiJ.ta~ o como 

•• 
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t:Ll incide na interdicção -por alie.nação 
ou insanidade do espírito. Assim se resolve 
a questão dos cegos, mudos e Sllrdos a que o 
Codigo japonez (art. ll) íncomenien tcmente, 
a meu ver, impõe a quasi interdicção do 
consellw jucliciarlo. A omiss5o, no Projecto, 
deste3 cases cl'ia uma lacuna que con riria 
preencher. · 

V. -Assim, ilÜBl'dicção com curato:a to-
tal para os casos ele loucura completa c para 
os grãos ex ~remo3 da invalidez men~al in-
curavel ou prolongada ; interdicção parcial 
com conselho jLtdiciario como no direito 
franccz, ou com inhabilitação, como no di-
raito italiano, ou com curatela limitada ou 
cücnmsce.iptu., como em di rcrso.> codigos, 
para cer &as fót'mas de loucura tl'a.nsitoria, 
para os grãos mitiga.clo.;; da fraqueza de es-
pírito congcnita ou adquirida, para certos 
a,lienad.os mais ou menos lucidos, pltra certos 
casos de surc!o--mud:~z c de aphasià ; simples 
cuwtcloría. pro visaria. para as loucuras transi-
iioria.s, as.;;im como para os· prime iros per io-
dos das loucnras cm•aveis, internados on não 
os loucos ; finalmento, curi:l.tela v.ol.untarla 
para os casos 1le invalidez por molestia phy-
sica, incl usívo certos casos de mo1estias ce-
rebra.cs, em que não se compromette a in-
tolligencia: t ttl o systcma harmonico o 
integeal do protocção que um codigo civil 
moderno dei'C destinar aos interesses dos 
alienados c, em goeal, do J incapazes por in·· 
sanidade mental. 

CAPITULO IV 

PROTEJCÇÃO LEGAL AOS ALmNADélS 

Summario- I. Inspecção . da cura.tela dos 
loucos. Insuffi.ciencia da :tiscalisação do 
juiz; necossidadc elo conselho dr família. 
li. O Lratamento dos interdictos por alio-
nação menLal. !li. Intordicção o interna-
mento: noccssidade de interdi.zer a todos 
os alienados internaclo3 nos asy1os. IV. 
A pel'icia medica em psyclüatria forense: 
ret'01·ma.s que reclama no Brasil ; modo 
elo preparai-a no CC~digo Civil. 

I.- O conjuncto de prov'idencias qU(il re-
presenta para os intere.;ses materiaes do 
aliena:J.o o instituto da intcrdicção e da 
curatela, não cxgotta, nas medidas dc-
scriptas, os deveres de protccção que para 
com os loucos contrahe o Estado, na sua 
obrigação de assistencia legal aos doentes e 
invalidas mcntaes. Cumpre examinar ainda, 
estudando as relações da interdicção com o 
internamento, as garantia.s do cffi.cacia de 
q.ue a lei cerca a curatelano q.ue dií\ respeite . 

Yol. li 

á gestão dos negocias do interJicto, assim 
como á assisteucia prestada á sua pessoa. 

O systema de inspecção o superintendencia 
das c'ur,ttelas, que o Projecto revisto dis-
pensa a0s alien:.\dos nos arts. 513 e 517 a 
534, limita-se, como no direito vigente, a 
con tia. r ao juiz tt illSlJecção dos cuidados 
dispensados ao alienado e a da adminis-
tração dos seus bens. A modificação muito 
anodyna, que o Projecto primiLivo creav<~ 
com a prototuria da Sec. II do CalJ, I Tit. 
VI, Livro Primeiro, infelizmente foi sup-
pt·ess:t na revi sG.o. E já por ahi devemos pre-
~entir a l'Opugnancia. e resistencia que hão 
de o:trerecer os legisladores patrios á mais 
effi.caz destas peovidon·:~ias ao conselho do 
família. E' pena, em todo o caso, quo, em-
quanto o direito allernão, tão autonomo e 
diverso nos se11s moldes do direito c i vil 
fl·ancez o que já dispunha da poderosa insti-
tuiç',:'io do Tribunal de Tutela, adapta a 
instituição .francoza do conselho de família, 
cml)m'alhc dando caracter facultativo, Clovis 
Bevl.laqua não lhe tivesse querido emprestar 
o prestigio da su:t autoridade, secundando 
os esforços empregados pelo Dl'. Coelho 
Rodrigues pa.t'J. accllmar cntrr nós esta insti-
tuição. 

Dá uma icléa precis~ dos defei-tos inhcrcntcs 
á fiBcalisar;ão jll(liciaria da. curittela, a justct 
apreciação cg10 faz Vcyga (1), do modo por 
que funcciona, na Republica Argentina, o 
Ministerio d.os Menor0s, instituição aliás 
muito mais complexa do qne a simples 
fiscalisação do juiz, que propõe o Projecto. 
«Por lo pronto, la acción de control que lo 
está encomenU.ada (ao Ministerio dos Me-
nores) por n1á.s que haya funcionarias espe-
cialmente encargados ele ejcrcerla, no es tan 
~ficaz cJmo en pl'incip'io se supone, porque 
depende del conoc'i.mi.ento que tengan ellos, 
por denuncias ó iniciativa propria, de ht 
condic ion especial, que en cuanto á bienes y 
existeneia, se encucntra cada incapaz, asi 
como de la manera e.n que, tanto eu la inti-
millad como en la cxterioriclad, cjerce el 
representante su cargo. No es posible exigi I' 
á ningun asesor, por mC~s activo que sca y 
más relacionado que esté err el mundo so-
cial, que conozca la situación do los menores 
é inca•pazes que se cncueniran en su jurts-
dicción, en la medida que lo exige la ver-
d,tdcra intcnción de la ley. Con la inter-
vencion . que toman los jueces en lôs actos 
jurídicos de los incap:tces pasa igual cosa. 
Apreciar las venhjas ó inconvenientes do 
las transacciones que se les da á visar, por 
más que el Mínisterio Publico haya pre-
sentado sus idéas é informaciones, es cuestión 

(l) Frqncisço de Veyga, 1oç. cit. p. 219. 
44 



346 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

dificil, que comporta por otro lado una 
lmmonsa respon. ·ahilidacl.» 

Mas é acaso verdade quo precisemos Je 
exemplos estrangei ros p·1ra dizer a que 
deploraveis condições as curadorias podem 
chegar impunemente com a fi-:calisaç1o que 
lhes dispensa a lei entre nós~ para ro-
nhecer da impossibilidade material em que, 
a maior parte das vezes, se acha o juiz, de 
tomar conhecimento da gestão dos bens do 
interdicto 1 para saber da formalidade , sem 
efficacia real, da prestação de contas dos 
curadores? Nenbum de nós, no circulo re-
stricto dos seus conhecimentos pessoaes, dei-
xará de eatar, de sciencla propria e por casos 
sabidos, sufficientemente edificado para re-
sponder pela negativa. A adaptação da in st ~
tuição franceza do conselho de fa.milia, que 
fizeram os respectivos direitos patrios aos 
Godigos portuguez, italiano, hcspanhol c 
mesmo o allcmão, compor ta uma fiscali-
sação, si não ab.3olutamcnte impeccwel, 
pelo menos o mais efficaz possível e que, em 
tudo o caso, não pórle so:ll'l'er comparação 
com o abandono em quo a simples tlscali-
sação do juiz ha do deixar forçosamente o 
iil terdic to . 

Endereçando aos legisladores patrios o 
voto de adopção desta providencia. no Co-
digo Brazileit·o, é com satisfação que sub-
screvemos •as judiciosas observações do no.3so 
amigo, Dr. Francisco de Veyga: « El consejo 
de familia, vieja instituición que la Franci·a 
ha reglamentado la primera, tiende á ad-
optarse en todas partes. Actuando este con-
sejo, quo ·se compone de todos los parientcs 
immediatos del incapaz, interesados por su 
derecho á succederle y por el afecto natural, 
co custodiar lcs bienes y la existencia de 
aquél, la justicia no tiene que cuidarse tanto 
de esta persona, ni entrar á hacer indaga-
cioues más completas que las que permitan 
sus medios legales para resolver 1as cues-
tiones en las cuales ha conservado inter-
vencion. El consejo de família propone el 
nombramiento de curador ó de tutor y picle 
su separación, controla sus actos, examina 

· sus cuentas, autoriza las transacciones que 
ostan permHidas y vela por la situación del 
incapaz. Hace lá~ veces del Miniatcrio Pu-
blico con mayor conciencia y le da más 
liberdad de accion al representante sin 
danar los interesses del pupilo. Queda 
siempre sobre él el magistrado, ó como existe 
ahoi'a co Alemania, un Tribunal de Tutelas, 
exclusiv<tmente encargado de entender en 
·estos asuntos.» 

li.- No que toca .á protecção pessoal do 
alienado, em mais de um ponto, a deficiencia 
do Projecto está reclamando imprescindível 
retoque .. 

A preferencia das sympathias elo Projecto 
pelos sul'dos-mudos não contrasta com a 
p)uca attenção di spemada ao alienado EÓ· 
mente na gradm.ção, da curatela d.;s pri· 
meiros e 110 absolutismo da curatela dos 
segundos. Destoando do sentimento de pro· 
tecção de todos os codigos, essa preferencia 
vai até ao tratamento destinado a uns e a 
outros. No art. 540 do Projecto primitivo, 
que tem o n. 550, no Projecto, revisto se 
estatue: Quando howom· meio de educm· o 
sttrclo-nwdo, o curador cleve1·â promove1· sua 
en trada em estabelecimento aprop1·iado. Dos 
cuidados prestados aos alienados apenas diz 
o art. 541 do Projecto primitivo e 551 do 
Projecto revisto : «Os loucos, sempre que pa-
rece?· inconveniente conse,-val- os em casa, 
cleve,-ão se?' tarnbem ·,·ecolhidos em éslabeleci-
mentos adequados.» 

Assim, não é o supremo interesse da ema 
ou da mitigação du sorte do mísero alienado 
a que se leva em conta : é a conveniencla 
particular da faruilia, que o abriga, onde 
tanto póde eslar incl uL'.o o perigo de des-
truição q11e corre o prop1·io aliena.:.o, como 
os perigos e tambem os simples incommodos 
que a permancncia do louco possa trazer á 
sua farnilia ou á do tutor. O confronto C:.este 
a1·tigo com os correspondentes do outros 
codigos melhor ·porá em evidencia a ·sua in-
suffi.ciencia e desacerto. 

Codii,.o argentino, art. 481 : La obligación 
pr·inci}o.z clel Ctt1"ado1· del incapaz será cuida?' 
que regob1·e su capacicl, y á este objeto se lwn 
de aplipar corn p?·eferencia las Ten tas ele sus 
bienes. 

Codi~·o chileno, art. 467 : Los frutos ele sus 
bienes, i en caso necesario, con atttoriz ación 
judicial, los capitales, se ernplearón pi·inci-
palmente en aliviar· st~ concliciqn ·i en pro-
cw·m· $U ?"estabelecimiento. 

Codigo hespanhol , art. 264 : Le tutew· est 
tenu : {? .0 D'emp/.oye1· tous les moyens en ?·ap-
port a~1 ec la {o?·ttme ele l'insense, du {ou, ott 
clu sourrl-muet pott?' qtt'a acquie1·e ott r·ecou-
vre sa capacilé. 

Codi~o portugucz, art . 332 : Os ?'endimen-
tos elo tn te?·dicto, e ate os seus bens, se {ô1· ne-
cessarip, senro, com pre(e,-encia, applicaclos 
ao me/.(wramento do sett estado. 

Feli2;mente neste particular não carece-
mos podit· alheio exemplo. Bastará consoli· 
dar, arppliando, o direito patrio . A CansoU-
dação c7as le is civis de Teixeira de Freitas 
dispõe, art . 315 : Estes cttradO?·es pTestariio 
.fuTamento ele fielmente aclministra•·em os bens 
elos doentes, e ele ap]jlicm·em os necessa?·ios 
soccon,os medicas segun(lo a qualidade da sua 
pessoa. 

ArG. 319 : Sendo necessm·io, o cu?·ador fani 
prender o dementepm·a que ncío cau se dam no. 
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Estes artigosdiscriminam()s dous casos,qnc 
o Projecto ev identemente co nfundiu. Os os-
tabelecimentos para alienados visam dons 
fins capitaes : curar e conter. Não é licito , 
porém, á lei p1•evenir um,-aquelle de que 
póde resultar damno p:tra terceiro, - d.os-
cul'ando o outro, --'- o de que !ta de result<tl' 
damno para o. proprio doente. 

Teem uma dupla justifi.cação c~.e ordem 
scientifica e cl.e Ol"dem prat ica as sabias 
disposições dos codigos acima menciona-
c1.os. Como justificação scientiflca, a clí-
nica psychiatrica demonstra que, sendo o 
.isolamento aiml.a hoje o mais poderoso dos 
recursos ther<1peuticos contra a loucura., a 
condição de exito esUt formalmen te depen-
dente de precocidade da sua applicação. (( n 
ne saurait être q nestion, escreve Garnier, ( l) 
de procl. uire ici ti.ans leurs tl.étails, Cl.es statis-
tiques destinées à montrer quelle est la 
proportion dos guérisons qu'on peut obtenir 
par l'internement, le p:·incipal moyen thé-
ra.peutique . t'.ont nous disposons contra la 
.folie. Je répéterai seulement que, de l'avis 
de tous les aliénistes, les chances de guéri-
sont cl.'antant plus grandes que le placement 
ost fait à une date plus rapprochée du début 

- de la maladio. Maudsley a cru pou voü· fom·-
nir, à ce propos, le3 tl.onnées suivantes : 
« Les chances sont de qttaf1·e contre une, 
lo1·squ'on a employé un traitement efficace 
dans les trois premier3 mois de la malaclie ; 
mais elles ne sont guere plus de une stw 
quatre, quan.l. la maladie a déjà duré douze 
'moi5 ». Guislai'n avait dit dêj ~t , q·ue la cura-
bil ité de la folie o.;t de 60 o f o dan.; de le pre-
mie r mois et tombe à 25 "/o eles le second et 
qu'it Ia fin de la premiere année l'alienation 
devient à peu pre.s incurab!e. » 

Ma1'car, pois, como criterio do intcrna-
.mentodos loucos, não o intento curat.ivo , que 
obrigaria a pratical-o opportunamente , mas 
a inconvenicncia. de tel-os em casa, como faz 
o Pl'ojecto, é saceificar o intel'osse supremo 
do doeu te ás conveniencias, talvez inconfes-
saveis, da família ou ('.os cura<lores. Mas, a 
estes, a responsabiJiJade civil em que incor-
rem pelGs da.mnos que causem os alienadoB 
na falta da precisa diligencia para e vi tal-os, 
já de si imporia o cuida·lo ele pl'over á re-
clusão dos doudos c1uando fosso e-sta necessa-
ria como meio de contenção. · 

A razão de moral pratica decol're das ctm-
veniencias inconfessav ei~ das famílias e cura-
dores, a que aHudi, o que t'.osgl'açadamente 
não são senão uma grande verdade contra a 
qual a lei eleve ao louco protecção e amparo. 

( ' ) Garnier : I nlen1ement eles aliénes ( thê-
?'apeutique et lr!gisla11:on ) . Paris 1898, p. 90. 

Numa questão de tão elevado e immediato 
intel'esse pratico não duvido, a titulo ele c'_o-
cumento comprobatul'io e illnstra:tivo, dar 
uma lon ga citação de Legrand du Saulle: 
« Daprês Ie mêmc auteur ( Castelnau ), p!us 
d'une foi s la spoliation des intérêts a été le 
véritable but des clemancles en interdiction : 
l'intérêt des a 'ién0s n'étant que lo peétexto. 
Dans une famille, dês que la raison de quel-
qu 'un vient [t chanceler, les int0rêt sordides 
s'eveiilent. Dês lors, on ne respect plus son 
delire, on sp ~' cule sur les déviations de son 
jugement : on tlatte les idées absurdos qui 
ont pu éclore elans le cerveau du malade, et 
l'on se fait livrer par ce moyen des assigna-
tures compromettantes. On favoriso des sen-
timents exhubêrants pour en tirer profit : on 
V<_t·Jusqu'à fournir des aliments aux pasdons 
do!H'antes et 1 'on extorque a in si facilement 
cos fortunes ! L'ali ·né se trouve à la merci 
do parents a v idos, parmi les quel:; il peut se 
recontrer aussi des fripons ad~·oits. A l'ap-
pui elo cette opinion, voici quels ont été les 
exemplos rapportés par los rnedecins, mais 
notammont par Brierre do Boismont. » Destes 
casos nos limitamos a transcrever os dous 
ultimes : 7. 0 J'ai eu sous los yeux, dit M. 
Woillez, c1.e ma /heureux aliénés places avec 
les inLligents ~t raison de l f1' . par jour et 
qui jonis;;aient de reTenus beancoup sup::\-
riem·s. J'ai vu un a! i ·né dont lo séjour ele 
bien d'ann ~es dans un asile a pu être nayé 
avec une seule année de ses revenu.~ . N'iltait-
il pa:; scanda!eux que l'administi'ateur for-
mllt du reste une économie énorme au profit 
dos h·~riticr.; ot au détriment du bion-être 
du malade? 8. 0 Deux frcres, clu nom d'Aus-
tié, avaient éle p!acés depuis un . geand 
nombre d'annêes, dans unasile de lunatiques 
en Angleterre. Ces deux malades jo ~1i:;saient 
d'un re venu de 8,750 fr. chacun. Pendant 
plusieurs années, on avait payé poue chacun 
cl 'eux 2;750 fl·. ele pension, tout paiement 
avait ccssé cl.epuis fort longtemps. Les épar-
gncs faits par los tuteura f:urent i'·valuées ft 
750,000 f1'. sm• les quels 255.000 Ü' . avaientété 
p::trtagés entre Ies frêres et los somrs dos 
alién ús . Une pétition contre les tu~eurs fut 
présen tée au Lorcl Chancelier par un étran-
get· touché ele commisération. Une enquête· 
fut ordonnée. Le magistrat bràma la con-
cl.uite des parents, qui n'était d'ail:eul's que 
la repi'odution de cent autres cas pareils, et 
s'eleva ele toute ses forces contl'e l'usage 
malheurensement trop commum d', ·cono-
mise r outro mesure sue les revenus eles alié-
nés, pour enfaire un fvnds que les curatours 
partageaient ensuite entre cux. » 

Não se pretenderá que estes factos sejam 
partilha exclusiva do europeus. E temos o 
direito de lamentar que o Projecto se tenha 
afarstarl.o ela boa doutrina dos cocligos mo :~et1 -
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nos que regulam a applicação das rend.as e 
até üos bens do al'ienado á sua cura e trata.-
mento. Assiste-nos o cliroi.to do sontir quo a 
justa solicitude que o Projecto revela pela 
ol.ucação d.os surdos-mudos não se extencla 
ao tratamento dos loucos curaveis e deixe 
o internamento do doente ao arbitrio, mui-
tas vezes ganancioso, elo curacl.o1', a quem a 
certeza de obter a incur<tbilidade da loucura, 
ll.cmoranuo o internamento, oifercce o meio 
pratico e efficaz po1' excellencia do oterni-
sar, criminosamente, mas sem se compro-
mctter, uma curatolil. lucrativa. 

Os factos citados, convém dizer-o, são in-
vocados como argumentos decisivos contra 
a medida lia interdicção. Mas , si em rigor 
se pócle, o a elles se tem contestado com 
vantagem esto alcance extremo, ninguem 
poderá desconhecer que são o fructo da in-
sufficicmcia da in~tituição da curatela. E 
rriais uma voz se revfgora assim a necessi-
dade üe admittir no no3so direito as insti-
tuições complementares do conselho de fa-
mília dos protutores do conselho de tu-
tola, a que o Projecto Coelho Ro .rigues já 
tinha procurado satisfazer em molJ.es am-
plos, reduzi.l.os por Clovis á protutoria, que 
afinal foi supprossa pela commissão revisará. 

O remcdio, quo Legrand du Saullc applica 
a esta situação dcploravcl attingo a quatro 
falhas fundamentaes do Projecto, na mate-
ria do que nos occupamos. A primeira é esta, 
quo agora denunciamos, de não se occupat' 
o Projecto da applicação das rendas do in-
terdicto ao seu proprio tratamento ; a se-
gunda é a abusiva applicação da interdicção 
total a todos os casos de alienação mental, 
tendo o Projecto eliminado toda e qualquer 
fórmà de interdicção mitigada ; a terceira 
é a insufficiencia da fisc::tlisação da curatela ; 
a quarta é a necessidade da pcPicia medica, 
de que em tempo nos occupa.remos. 

Ouçamol-o: « Los revenus de l'interdit sont 
trop souvent thésaurisés ; son patrimoinc 
n'c.;t pas assoz .protégé ct los familes cup:i-
dos, loin de se conformar Lt l'intention du 
legislatour, songeant plutôt á spéculer sur 
la fortune du malheureux qu'i1 s'en servir 
pom· améliorer son sort. Los droits de la 

· tutclle naus paraissent bien excessifs, et 
nous pcnsons, a.vcc Rcnaudin, que le juge-
mont qui· prononce l'intordiction devrait en 
mêmc temp3 statuer sm l 'emploi dos re-
venus de l'interdit . Mais, avant tout, il 
:tl\Udr-itit restreindre pcut-être l'interdiction 
aux seuls cas oí"t son urgence ressort de la. 
natura même de l'aliénation mentale, et oú 
des intérêts majeurs en exige o t impérieuse-
ment l'application : accuoillir Jes clemandos 
de co genro avec une circonspection extrême; 
procêder i.t l'enquête avec une grande ri-
~t)enr: ;montre une inf1oxib1o séverité pour 

le choix eles preuves et l'admission des 
t émpignages , f'il.it'c appel aux lumieres 
spéciales d'un ou de plusieurs médecins 
éclairés consciencicux et dignes de co man-
dat. Telles sont los précautions à l'aide des 
qucllos los tribunaux ponrront, dans la pra--
tique, supplécr aux défauts úvidents de la 
législation et úviter los abus qu' a dévoilés 
uno critique aussi vive Clu'exagérée. Mais 
lc _point de dépar-t de la réf'ormo tt intro" 
duire, c'est la néce3sité, pour les magistrats, 
de développer le rôle du médecin-légiste en 
l'appellant do.ns tous les ca.s à se prononcQr 
e·t iL f'ournir les observations qui doivent 
servir do base pdncipale iL l'cnquête jul'i-
dique.» . 

lii. - INTERNAMENTO E INTERDICQÁO. -
Somus chegados naturalmente a estudar c 
·precisar as relações da interdicção com o 
internamento. Na regulamentação do inter-
namento, o intuito da lei já não é sómentc 
precaver os interesses do alienado, mas 
evitar que o abuso possa transformar este 
meio curativo no crime de sequestração 
illegal de pessoas sãs, nos asylos de aliena-
dos. O internamento nos asylos ú uma 
grave lesão 'ao direito (J.e liberdade indivi-
dual ; lesão que só se pó:le justificar pelo seu 
intuito e real efficacia therapeutica quando 
applicado ás loucuras curavois, ou pelo in-
teresse publico ela garantia da ordem quando 
applicacto aos alienados perigosos, entre os 
qu~es elevem figurar os de loucura furiosa. 
A s~questração, nos asylos, de pessoas sãs 
de p1ente é crime previsto no Codigo Penal, 
ma.e~ cuja prevençã;o deve estar em i nsti-
tuiyões da alçada do direito civil. 

Ipfelizmeute já não podemos dizer que t at 
crijue entre nós seja pura invenção, e fructo, 
con'lo na França, de uma verdadeira obsessão 
injustificada da opinião publica. Em 8 de 
outubro de 1892, o Dr . Midosi de Moraes, 
mef!ico da Casa de . Saude de S. Sebastião, 
do JUo de Janeiro, foi detido na occasião em 
quq, acompanhatl.o elo dous enfermeiros. pro-
curava introduzir <i força, em um carro, a 
D. Lüiza Alcover, com ·quem vivia. A luta 
provocou a intervenção dos vizinhos o da 
policia. Processado e sulJiuettido a julga-
mento por crime de sequestração illegal 
(arts . 181 e 182 do Codigo Penal), o Dr. Mi-
dosi foi absolvido pelo jury. Mas, quaesclUOl' 
quo tivessem. sido as retrata.cções finaes d::i. 
paqiente, as doclarações do director da Casa 
de Saude, Dl'. Pereira da Cunha, deixam a 
impressão de quo os estabelecimentos, dosti~ 
na4os, no Brazil, á cura dos alienados, ro-
clatuam fiscalisação official. A doente j <í 
tintJa estado um mez na Casa ele S:1udo e o 
dlrpctor apenas havia diagnosticado chloro-
anomia com predominancia dos phenomenos 
:q.e11vosos e sanidade montai perfeita, quan~g 
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di ~LS depois lhe foi so llcltacl<L a readmissão ela 
pacienLe por um accesso de loucura ful'iosa, 
evlclentemonte inexistente. Do caso se ha, 
de concluü·, pois, que, no Llra.zil, um medico 
di1•ector do Casa de Saudo para alienados 
póde sequestrar impunemente a quem assim 
lhe aprouver, se clrcumstancias fortuitas a 
isso n~o se oppuzerem. 

Mas entre nós só devo admirar a mriüau.e 
do crime, explicavel apenas pela fraca con-
currencia na luta pela vida. Com e:treito, 
no Brazil não existe fiscalisação alguma 
legal destes estabelecimentos. A lei sobre 
assistencia medico-legal de alienados a penas 
applicavel ao Hospício Nacional. de alienaclos 
do Rio c.J.e Janeiro, menos teve por causa os 
interesses dos reclusos, t:.o que libertar a 
dirccção do estabelecimento do aggeessões 
da imprensa cliaria e das do caracter polí-
tico. Foi obra expontanoa da propria di-
recção. 

A geando verdade,porém, é quo, no Bra.zil, 
não existe assi~tcncia medico-legal de alicn'a-
llos. O Hospício N<toional elo AlieoaU.os, do 
Rio de Janeiro, o Asylo do Alienados de 
S. Pn.ulo, o Hospicio tl.o Recife, quaesquee 
q no sejam as suas exccllencias, são a exce-
pção. Estes valem o que valem a::; suas dll'ec-
ções. Tenho as melhorrs inform.ações do Hos-
pício do Recife dirigido pelo Dr.Eemirio Cou-
·tinllo,como do ele Porto Alegre. O de S. Paulo 
é obra da tenacidad.e esclarecid<t de Franco da 
Rocha e honra ao seu dlrector, honrando o 
Estado progressista e culto. Bolla promessa 
de capacidade e valor de um povo que sabe 
aproveitar scientistas competentes e consti-
tuir ~o-varnos esclarecidos e previdentes, o 
Juquery é uma lição que está destinada a 
confundir e a annullar as velleiclades de com-
petencia dos povos i e mãos dos outros Esta-
dos da Repu1Jlica. 

Dos demais estabelecimentos do paiz, creio 
que não commetto injustiça dizendo que, 
como o da Bahia, são antes o attestado da 
iocompetencia. c criminosa indill'erença dos 
governos locaes, do que estabelecimentos 
destinados a da1· satisfação ao sentimento de 
piedosa humanidade e da consciente provi-
são economica que inspira, neste assumpto, 
aos povos cultos modernos . Na qualidade de 
simples deposites de loucos, elles disputam ás 
onxovias das casas de detnnção, oncle ainda. 
hojo, em pleno seculo XX, existem aliena-
dos reclusos, a intenç:ão de remover das vis-
tas do publico o iocommodo espeetaculo de 
doudos vagando pelas ruas, em attestação pe-
renne da criminosa desídia dos govemos. O 
Asylo de S. João de Deus, da Bahia, irrisão 
da psychiatria moderna, é a mais eloquente 
negação da procedencia dos nossos mentiro-
sos reclamos de povo civilisado. 

Parece, pois, que se confirm<t entre oós o 
par<tcloxo de que o clamor d<l opinião pu-
blica contra a po.'silJilidade da ~oquestl'ação 
do pessoas sãs nos asylos do alienados cresce 
com a somma do garantias que a lei oJre-
rece contra es.'!e crime. Na França notou-se 
que só se declarou a claustrophobla da im· 
prensa polit ica, com ataques os mais violon· 
tos aos asylos de alienados, depois da lei elo 
1838, quo dou a actual organisação franceza 
;.i, assistoncia medico-legal dos alienados, 
com a mais completa das :ti~ calisações elos 
asy los . E no Brazil não é contra as casas de 
saude e estabelecimentos particulares que 
se levanta a grita : é contra o Hospício Na-
cional, unico que tem regulamento official. 

De facto, para regular o internamento dos 
loucos em taes asylos não existo entre n<is 
preceito algum legal. As formalidades são 
as que figuram nos regimentos internos des-
ses estabelecimentos, quando regulamento 
existe. No da Bahia, para JJ internamento 
voluntario, bastam o attestado de dous me-
dicas e o consentimento do provedor da 
S;1n ta. Casa de Misericordia. Esta exigencia 
do dous attestados d, porém, uma simples 
ficção. Por via de r egra, o attostado do me-
dico assistente d subscripto por outro me-
dico qualquer, que ás vozes nem conhece o 
doente. 

São complexas, porém, as formalidades 
para a admissão no Hospi.cio Nacional de 
Alienados, do Rio de Janeiro. Regulamento 
pa1·a a Assistencia Meclico .. Legal ele Alienados. 
Al't. 27: Todos os individuas que, pela pr-a-
tica ele actos indicat?:vos de alienação mental, 
tive1·em ele sm· ?'ecolhidos ao Hospício dat·üo 
allt ent1·ada proviso?·ia, · até se veTificm· a 
alienação nos tennos elo § 7° do art. 15 ; de-
pois elo que poderá ser autorisada a mat·ri-
cttla pelo di?·eclo?' geral, excepto t?"atando-se 
de estrangei1·os que tenham de se?· 1·epatTiados 
em viTtude de accon l o com os respectivos go-
vernos. A matricttla ?"ealiza?·-se-ha 15 dias 
depois da ent1·ada dos enfermos, salvo casos 
especiaes em que, a juizo do cli?·ectm· geral, 
deva este p;·azo ser p?'OI'ogado. 

A Assistencia Medico .. Legal de Alienados, 
do Rio de Janeiro, só comprehende, porém, 
os estabelecimentos officiaes: Hospício Nacio-
nal, colonias do S. Bento, Conde de Mes-
quita, etc. 

Não conheço as oxigencias de admissão 
para o::; outros estabelcclmen tos. M<~S estü, 
claro que, si, tendo a felicidade de ser di-
rigidos por um Teixeim Brandão, um Mar-
cio Nery, um Franco da Rocha, um Ermirio 
Coutinho, etc ., elles offerecem a peecisa ga-
rantia de respeito <L liberdade individual, 
esta de caracter todo pessoal, é por isso 
mesmo transitaria e não póde dispensar a 
estabilidade que deve assegurar uma regula-
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mentação legal uniforme. E só com esta r e- constitucionaos da União, sem fcl'ir as que a 
gulamentação s·J pocler<'L co mseguir a oxtJn·· Carta constitucional cJ nccdeu ao3 EstadoJ. 
sãa dessa garanti;.t atados os asylos de alie- Na rcpra;cntaçã.o, que o Dr. Teixeira ilmn-
nados do paiz. dão, então dil'ector geral da Assistencia Me-

Uma vez intcmado 0 louco, to r.la a fisca- dico-Legal dJ Alienados, dieigiu ao Govern:l 
lisação lc~5a l se reduz a p o>s ivei.>, mas Federal em abril de 1893, solicitando lrovi-
nunca ou só accidentalmcnte realizadas, vi- dencias, o que mot ivou a Mensagem o pre-
sHas dos juizes· de orphãos ou dos promoto- sidente Prudente de Moraes, de julho do 
res pu blicos. Ainda assim, no Regulamento m0smo anno, pedi I) do ao Congrasso Nacional 
d<:1. A~sistencia Medico-Legal de Alienados, uma legislnção sobt•e alienados,o illustre pro-
prevê 0 art . 32: o director geral remetterd fessor fluminense não formulou, em corpo de 
trimensalrnente, aos pretores desta Ca:[,i!.al, doutrina,as medidas reclamadas, limitando-se 

a mostrar o contraste da insufficiencia e defei-wna 1·elação dos enfermos que perlence?·em d l 
1·espectiva circ~tmsc?·ipção e houverem sido to J da noss::t leg islação com os clesiderata c a lo-
enviados nessa epoca. gislação correspondeúte nos povos cultos. As-

sim comprehendidas, ao providencias legaes 
Os estabelecimenbs par Liculares ou casal que a assistencia dos alienados reclama abr·a,n-

de s<:1. udo e>tão, p::Jrém, is:mtos de tod<t c gem medidas de carac :;er muito .di1lcrente, 
qu<:1.lquer fiscalisação , sem SLijeição a regras dosde as ele simple.> administr·ação, como ~ 
espociaes, deiS que devem reger os a .lylo:; ou sejJ. a satisfação üo dev ec· do Estév.lo de as-
I.J.ospicios ele doados . sistencia aos pobres, de garantir a ordem e 

E' evidente a urgcncia de se pôr termo a segurança pulllic.\s com esLabelccimentos de 
tan~o de.>mantelo. Esper·ar, como até aqui, contenção apropriados, até 1L~ medidas de 
que, cumprindo os seus deveres de assü;Cen- pi·ot 'cção a,os direito> civis dos alienados, 
c ia aos pobres e alienados, os gover·no,; es· _ que dt'vem estar reguladas no Codigo Civil. 
tadoaes r agulamentem o internamcn to dos Om, em tod<1 pa,rte, o o nus da ass 'stcncia 
louco.> e providenciem neste sentido , . t! ali-· aos peb1·es c i·nvalidos se reparte, de accordo 
men ~ar um<1 esperança enganosa e vã, que com principias de cquidacle, entee as di vi -
não nos podei'(L dae müs do que este sões ou as secções regiooaes d<t administra-
contraste de um ou outro Es ;a,do ze los::J, es· ção publica . Não se pôde, pois, exigit· que 
clarecido e previdente, ao lado da grande dell<LS se sobl'ecaeregue só a União ; e, no 
maioria criminosamente descuidada dos seus nosso regimen fodorati vo, só indieect<l.meote 
deveeos . Com o systema de goveeno fedcea- poderá esta impor aos Estados, ou obriga,l-os 
tivo adaptado pelo paiz , é o mais que se a de\}' satisfaçio, na orbita dos seus deveres 
póde esperae do ~ttribuições conferidas aos mo1·~~es de governos cul ~os, a ess<\S imposi-
E>'tados. Mas est<t claro que, de envoltt\ com ~:õ es dos senttmentos modernos de humamda-
os principio.:; e deveres ele assistenci<l., vae, de c ci rilisação. São. questões de ordem so-
no caso p<tl'ticulu do inter·namento dos !ou- cial e poliGica muito complexas e difficeis 
cus, uma q ne.Jtão de oedem ma, i:; elevad<t e de se resolver em em sil(lples regulamento~. 
da competencia da Uniã·J., <t quem coube le- A ,acção da União, ó, porém, sober<tn't e 
gislar em diee ito sub3 b ntivo. E' a garanti<t lJOde se impor com <t interveU<,;ão de medidas 
a direitos de cidá.dão, ameaçados pelo m;\o coercitivas do domínio do dii•eito eivil, no 
fi1ncciomtmento dos asy los ' de a lienados, seu ~lever de gar antir os direitos do cicladão 
geaças ao abandono e menospt•cço a que os incapaz pela loucura . E só com as canse-
tem votado a maioria dos governos e.>ta- q11mJicüs indircdas desse dever, pocle a 
doaes. E essea dieeitos periclit<l.m si, a pra· ,uni~.o intcnrlr na concessão do garan tias 
texto de methodos curtLt ivos, os asy los de pessoaes e de um teatamonto medico com·c.. ~ 
alienados se puderem converter em mmt nientc. 
ameaça de sequestec1ção de po.Jsoas sã;, ou, O meio efficaz ó, não permittit· o Cor ligo 
si o intel'namento dos realmente loucos se Civi ' o lnteruamento de loucos sem interdic· 
pudet· transformar, por falt<t da nccessaria ção prévia, submetteodo os asylos e casas 
nscalisação da jus tiça. publica, em um efficaz de ~li!'mados ás regras da fisc ~tlisação l egal 
e impune instrumento de as.salto· <\os IJens da ' fl l~atelüt. . .. ' 
elos alienados. Pat·tt isso não 1 asta a prtni- E' esttL a magna. questão das leis de a lie-
ção quo a União jéi deu ao Codigo PemLl da nadqs mt Fl'MlÇtl.. A lei de 1838 ttdmittio 
Rcpublica, ao cr•irne do soquestnLção illegu. l. tHt F1ra.nça dois modos de i!lteenamento,-vo .. 
E' necessario prevenir o ceirne por meio de luntp.rio e de oliicio pelas autoridades admi · 
sabias di. posições do Codigo Civil. E' o unico nistractivas . A campanha levantada con-
meio de obter uma leg isltLção uniforme p:.1.ra tra esta lei e que se traduz m1ma serie de 
todo o paiz. projf'lc tos de revisão, apresentados <1.0 par-

Resta apenas di scutir o modo pratico de lamen~o nestes ultimos trinta annos, e dos 
realiz<l.r a medida dentro d.as attribuições quaçs um só até hoje não logrou ser acceito, 
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tem, con;w o]jjectivo fundamental, suhstituit·l E' incl'i,rcl, mas é absoiutamente ex<wto. 
aquellas formas de .admissio pela intcnen- Aos <tlienauos re~olhidos á Casa de Correc-
çiio judiciaria. Os psychiatra~francazes ção, a Intendencia Municip::tl comJ o 
abriram a m 1is formal opposl'!:lio a essa governo do Estado, num conf1icto de attri-
innovação c, quando se estuda. as p;·evid.en- buiçõcs p:.tra saber a qual cabia alimental··os, 
te3 dispo3ições (b lei de 1838 não se póUe deixaeam sem ração e a viver das sobraN da 
deixar de ficar impres3ionado da desne- comida dos outros presos, quando sobt•as 
cessidade de uma altel'ação que vil'á pre- existiam! · 
judicctr, som utilidade raal, um mecha- De abril a 29 de julho, quando finalmente 
nismo legi.slativo, tfl,o hem combinado. Mas se resolveu o governo do Estado a mandar 
aquillo que é excellente na França, pode ser para o Asylo oito alienados da Casa dr Cor-
Im~o em outros paizes, e nem se póde estahe- recção, elles passaram assim. E ·Sabe Deus 
lecer pa!'allelo entre quem não possue as.>iS· quantos não terão morrido desta situação, 
tencia m;dico-legal de alienados de especie em um verdadeil•o assassinato, á fome. Sim, 
alguma e quem a tem regulada por lei tão á· fume, porque Ut ficaram aliena.dos a pre-
sab'ia. texto de que são criminosos, pois que de 

De fagto, a experiencia nos mostra que os fcteto commetteeam crimes, mas não foram 
alienados entra nós precisam de garanticts jt1lgados .. Alguns destes estão até hoje 
contra todos ; contea fi:l.milia~ o partícula- (I O de agostoJ sem ração, e um bem poderá 
res que os queieam explorar, contra os pro- vk a morrer de inanição. Trata-se do um 
prios poderes publicas que os Sltbmettem a pobr·o paranoico, de nome Mttsca.renhas, que 
tratamentoa deshumanos. nas allucinações do seu delírio, matou a 

Não é uma simples figul'a de rhetorica,um peopria mulher na Feira de Sant'Anna. 
recttt'SO <i.e cl.emonstraçâ.o destinado ·a imp1·os- Transferido para a Casa de Correcção, olle 
sionar·, a denuncia q1te ora fot•mulamoJ, sob encOl'porou ao detido de perseguição que o 
a responsabilid<Lde do nosso tostemunlw pes- domina, a ll.esigualdJ.de em quo se vê tratado 
soai. S~o f'acGo.3 articulados debaixo de e julga que o querem matar á fJme. Recusa, 
prova escripta, ou de verificação pl'opria. por i~so , o feijão pur·o (!) que lhe pótle dar o 

Na Bahia, por exemplo, dada a insufficien.- .. administeador, da sobra dos presos, porque 
oneia do ediflcio·do Asylo S. João dl;l Deus, tem o facto da lho não quereeem dar are-
os alienados pobres sio mandados recolher, feição completa, farinha e feijão, por um 
neste Estado, na Casa de Correcção e nas cli- processo de perseguição a que os inimigos 
versas esta<;ões policiaes, onde chegam a invisíveis o ostâlo submettendo. 
passa e muitos dias, nas lojas, em geeal in- Ti v o occasião de vel .. o, poucos dias depoi3 
fedas, destinadas tt esse fim c na conviveu- de. recolhido. Já se queixava de que o quc>-
cia de soldados e policiaos. O que é a Casa riam matar a fome: era, porém, um homem 
de Cvn·ecçao par~ os pobres doidos ali r eco- forte o vigoroso. Vi .. o semamts depois ; 
lhidos, se póde inferir do cognome de llfata- estava transfonnado, magr•o, e~qualido, en-
dot!1"o com que a chrismou a campanha hu- fraquccido. Vi-o finalmente ha poucos dias, 
manitaria levantada pelo Jo?'nal ele Noticias, o a inanição continaa a sua obra. 
era pró! daqueUes infelize.3. E é assim. O Erm breve, si não houver providencias, 
os·tabelecimento, quo não se prest<L absoluta .. aquella victima não dará mais cuidado~ ao 
mente ao fim de casa de detenç?í.o a que o Estado ou ú. Municipalidade, que talvez até 
destinam não poderia, nas enxovias de que 1<1. não tenham ainda reJolviüo a grave pen-
dispõe, receber ou tratar alienados, que em dencia de Sétber si a um ou a outro c .~bia a.li-
consequoncia ali vivem em pl·onüscnidade mental-o. 
com os criminosos, distribuídos pelas cellulas Mas a sua morte terá sido uma execução 
em razão de um pequeno numero de doidos ou um crime? Difficil apenas comprehender 
para o numero excessivo de presos de que como factos taes podem escapar á correcção 
em geral e lias estão repletas. judicial das prisões desta cidade, que durante 

O clamor incessante da opinião publica, tantos mezos não soube, nem vio, na Casa de 
expresso na campanha do Jonwl de Noticias, Correcção, pobres loucos, arrancados ás os-
levou um Chefe d.e Policia, Dr. Asclepiados molas das ruas, viverem sem ração, como 
Jambciro a traosferie, no começo deste ainda vivem alguns . 
anno, todos os ~lieoados, em numero de 42, De facto, sob o titulo Infelizes, o Jm·nal de 
ali recollüclos, pam o Asylo S. João de Nott:cias, do 7 de <.tgosto deste anno (1901-
Dous. De abril em diante, porém, novos seculo XX) eJcreve: 
infelizes foram recebidos, na C[l.sa de Cor- «Entre os que na casa de correcção desta 
rocção, e agora numa situação mais affli- capital nem ao menos têm direito á malsi-
ctiva, porque, ao simples incommodo nada baia, a que só faz sm jus os chamados 
daquella coll0cação, accresceram os hor- «presos pobres», estão varios infelizes,. a. 
rores da fome (!!) a que foram votados. maior parte dos quaes permanece em metos 
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de companl10i ros õeus de inf'odunio, alguns it poutados <L intervcnç·ão .ÍL!di'ciat'i ~t. As dnn.s 
dolles até sem o uso da razão. Eis os seus ol1jecçõcs nmis sérias siw : a d ifficulelado 
nomes e condições, c é para cllcs que pc- lJratica da me(lida c a desva.niagcm Lle re-
.Llimos ao poder c Jmpe·tén te a csmol<1, ao presentar a decretação da intcrdicç·ão um 
menos, ele um<1 ração que os alimente, sem o verdadeiro julgamento que ma1·cari<1 aliena-
aviltamento de esmolar dentro do carcere, dos, ele loucuras curavcis c pas.mgeira·:, ele 
afim de que possam com vida aguardar o um estigma de inferioridade mental, capaz 
julgamento da justiça humana.» de lhes c<1usar graves prejuízos, após a cura. 

Segue-se a lista na qual figuram: Manoel Mas bom se vê que esGas objecções se re-
Pereira Mascarenhas e Manoel Liborio, alie- ferem á interdicção completa e definitiva, 
nados. forma de iuterclicç·ão que já mosteamos 

E' dolorosa, para o nosso amor proprlo de dever ser reservada para casos muito espe-
brél!lileiros, esta confissão, em trabalho que ciaes. Seguramente não seria esta a forma 
póde vir a ser lido por homens que se devota- applicavel ao internamento, mas a da in-
ram ao serviço da cura e tratamento dos lou- tcrdicção limitada á semelhança da curado-
cos. Mas não é licito que todos se conspirem ria ou administração provisoria tal como a 
para se tornar cumplices, pelo silencio, de legislação franceza, nos arts. 31, 3.2, 33 e 34 
um crime que já se prolonga de mais. da lei de 1838, a estabelece para os loucos 

Povos, que tr<1tam assim aos loucos, não internados. A curadoria proviseria ou inte-
tem o direito de invocar as razões em que ri na~ existe, aliás, em diversos cocligos, como 
se firmam os alienistas francezes para com- medida complementar da interdicç·ão. 
bater a intordicção prévia dos internados, E' intuitivo qti.e 0 consolltimeato do jaizo 
em um paiz em que a assts·tcncia aos loucos dado á petição de internamento e a canse-
é uma generosa realillade. cutiva nomeaç1ão de curador 11rovisorio, 

E' m~tural, porém, que, si para serem rc- fisc :lli.sado pelo conselho de famili-a, até qttü <1 
colhidos <i Ca.-a do Coerccção, tivessem os ·murcha da molestia justificasse a nccessida-
Joucos ele soe previttmento interclictos, a do ela interdicção dcfln.ftiva , ou ;.~ dt~ç ã:o do 
fiscalisação do curador, do conselho de lhmi- conselho judicicu-io, satisí'ar.ia, ,,, tocl0s os re-
lia e a vigilancia do juiz, constit1lirlam qnisitos. Sem ~lamno sensível árep~:~taç'ão de 
muito m<tior som ma de peobab.ilicladcs de alienado se associarb assin1, com grande 
pwtecção do que as de quo elles goz<:tm vantagem , a gar<:tntia da gestão d:os se11s 
hoje e que se reduzem á intcr'fenção do juiz ben13 á conveni:ente fiscalisação elo;; asylos. 
preposto ás correições das prisões. 1 

Por outro lado, a interdicção prévia Em dous artigos se poderiam formular 
obstaria a repetição ele casos come 0 do estas medidas, corno por exemiJlo nos se-
Dr. Midosi. E finalmente faria cessar os guintes · 
ataques repetidos aos asylos, como são os Art. Ningtcem poclet·d se~· intenwclo, 
que tem so:ffrido o Hospício Nacional de em U'l'(! estabelecimento publico ou pcwlicular, 
Alienados, do Rio de Janeiro. A situação destinado a tratamento ou contençcío de alie-
actual é mesmo especial e delicada para os nados, sem attestado de dous rnedicos que 
meclicos dos asylos. Ainda em 1895 um o ten1íam examinado separadamente na ul-
conllecido advogado do Rio de J<1neiro obteve tima semana e sem autorisaç<ío flo jttiz qtte 
ordem de habeas-c01·pus para mna aliona:da . nomefwá ao doen:te ctwadm· pt·ovism·io. 
a,li recolhida ( l). Reconhecida assim judicial- § l. o O internamento de u1·gencia, nos 
mente a existencia de uma sequestração de wsos de loucos {twiosos ou pe1·igosos, seTá 
pessoa sã, estão naturalmente os directores feito mediante p ennisscio ela autm·idade 
de asylos sujeitos a ser processados crimi- adm'Y\istratit•a, ctmip?·indo ao di?·ecto1· do es-
nalmente. tabeledmento, nas 48 ho1·as seguintes, lev a1· 

Não é de hoje que se comprehendeu a im- o fa~to ao conhecimento do juiz pcwa qtte 
possibilidade, creada pela forma de governo, este (aça examinm· o alienado J10T dotts me-
de applicar ás repnblicas fecler<1tivas e dos- clicas est?·ccnhos ao es/.abelecimento e lhe d§ 
cen tealisa.das como os Estados Unidos, a cw•ado1· p1·o·viso1·io. 
legislação que rege a a.ssistencia li);)ed i co- § ~· o Os cl i?·e.dores elos eslabelecimen(;os de 
legal nos paizos europeus ele governo uni- alienados sen ío aindct obrigados, no mesmo 
flcctdo e centralisado. · JJ?"ctso, â in(onncw o juiz, ela acceitaçc7o d'a-

0 que importa, no Brasil, é saber ·combi- qtwUes doentes que, sent·indo necessidade de 
nar as medidas do sorte a obviar os defeitos se·?·ecolherem a mn estabelecimento cl'esta na-

t~ti"e~Fa, o fi.zerem directc~ e espontw1eamente. 
Aut. O cli?·ectO?· do estabelecimento é 

(l) Mareio Nery: Habeas·corpus pam alie-
nados. Revista Jlledico-Legal ela Bahia, V. li 
p. 69. 

obri~rado, sob pena clct lei, a ?"emet'tê?·, de seis 
em seis .mezes, ao jtti.z competente 1-wna noUcia 
deta/.hacla da rnm·cha da mol.estia do alienado, 
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por onde se possa julgar da oppo1·tunidade de 
decretar a intet·dicçcío clefinitiva . 

Estas medidas não só tem por si o exem-
plo de ou~ros codigos, como são confvrmes 
ao nosso di reito vigente que ellas não 
fariam mais do que consolidar . 

Du facto, ·i o Pr·ojecto foi completamente 
omisso a respJito, nos codigos civis do povos 
quo, como o brasileiro, não po:;suem, regu· 
larmente organisada, uma asJistencia me-
dico·lcgal de alienados, fig uram disposições 
iguae:; ás que propomos . 

« Codigo argentino : 
Ad . 482. E! demente no será pl'ivado de 

su libeetad porsonal sino cn los cJ.sos en que 
soa d:J temor que, usando de ella, S3 daiie á 
si mismo ó daiie á otros. No po.Jrá t-un-
poco ser trasladado á una casa de dementes 
sin autorizacion judicial. 

Art. 483 . El declaeado incapaz no puede 
set• tt·ansJJortt~do fuera de la República sin 
csprosa autorización jLldicial, dada por el 
consejo cuando menos de <.lous médicos, que 
declareu que la medida es cohvcniente á su 
salud. 

« CoJigo chileno : 
Art . 466. El demente no sera privado de 

sa llbertad personal, sino en los casos en 
que se a. de tem Cl' que us1ndo de cl!a se 
daíle a si mi;mo, o cause peligro o notalJle 
incomodidad a o tros . 

Ni po::lrá ser trasladado a uma casa de 
locos, ni encerrado, ni atado, sino momen-
táneamente, miéntras a s:>licitud del cüra-
dor, o de cualquiera per.sona dcl pueblo, se 
obticne autorización judicial para cua!q uiera 
de estas medidas. 

« Codigo portuguez : 
Ar~. 333. O interdicto não póde se t• pei-

vado do sun, libordade pessoal, nem clau ·u· 
rado em qualquer cas_\ partícula.!', uu esta-
bolecimento de qualquer n:~.tueeza, nem 
teansportado para fóea do reino, ou ainda 
da província, sem q1w p rcceda autorisação 
judicial sondo ouvidos o mini:;teeio publico 
c o conselho de família. 

autoridade publica. Na Italia, na Hespanha, 
na Hollanda, tambem o in &emamento do 
todo e qualquer alienado deve ser ordenado 
pelo poder judiciario. 

Qua esta é, por outro lado, a doutrina do 
nos.:Jo direito vigen te, se póde fét~!ilmente de-
monstrar. 

Dispõem a~ Ordenações : 
L. 4. tit. 103. « ... mandamos que, tanto 

q!-lo .o {uiz da. Orfãos souber que em sua ju-
rrsdwçao ha. algum saudeu, que por causa 
de sua sandice p:>ssa fu.zar mal ou damno 
algum na pessoa ou fa,;encla, o entregue a 
seu pai, se o tiver: c lhe mande de nossa 
parte que dalli om diante ponha nelle boa 
guarda assim na pessoa como na fazenda; e, 
se cumprir, o faça aprisoar em m':tneira que 
não possa fazee mal a outrem>>. Consolidan-
rlo estas disposições das Ord. , Teixeira de 
Freitas, formulou a doutrina do art. 3l l da 
Cons. das leis civ . : Logo que o Juiz de Or-
JJluíos soube1·, qtte em sua jurisdicção ha al-
gum demente, que pela sua loucttra possa 
fazer mal ; ent1·egal-o-ha a um Cw·ador, que 
administre sua pessoa e bens. 

Doode se ha de c.mcluir desde já que a 
interdicção póde sor decretada com formali-
dades muito pouco complicadas. 

Mas é bem de ver que a circumstancia da 
clausula, que possa fa::.er mal, a qual tem 
dado tratos aos commentadores para justi-
ficar a interdicção dos loucos innocentes (T. 
de Freitas, nota 1 ao art. 3ll ), apenas de-
monstra a asso~iação que existia nas fontes 
do no.;so direito, ent1·e intel'Jicção e inter-
namento. 

Si elll\ de3app:trcce nos Proje~tos Coelho 
Rodrigúes o Fe!icio dos Santos ; no Projecto 
Bevllaqua (art. 541 § 1. 0 ), como no Esboça 
Teixeirn, de Freitas (art. 83 !'i 5. 0 ), esta dou-
t eina existe, em vordadeim fórma de sobre-
vi vencia., na. a.ttl'ibuição dada ao ministerio 
publico de requerer a interdicção- No caso 
de lot~cura furiosa. 

De facto, porque este caso especial ~ E' 
evidente que a loucuen, fLLL'iosa o quu exige 
é o Pl'ompto internamento, ou a sequestra-

Parageapho unico . O disposto ncsLe artigo ção immediata do doente, que o ponha. em 
devo ontender··se de modo quo não ob3te a estado de não poder fazer mal. Ora, dada a. 
recor.-oe·se á força, qu:mdo seja neccssario organisação da mode>~:na assi:;tencia medico-
empregai-a para conter o demente furioso ; legal do alienados, o recolhimento de um, 
mas esse recurso rcstringir-se·ha ao tempo louco perigoso ao asylo é apenas uma me· 
ab;otutamonte inclispensa-vel pal'a se reque- dida policial ou administrativa que não oxi-
rer á competoote autoridade ». gíria a interdicção, si esta não fosse em 

Em alguns dostes codigos, taes disposiçõos tempo uma condicção para se dar o inter-
se rcforem, é exacto, a loucos inteedictos. namento . · 
Mas na Inglaterra, o Lunacy Act, de 1890, Si não se t ivesse uma explicação scicntifica 
tornou obrigatol'ia a intervenção judiciaria a dae a esta disposição do Projecto Bevi-
em todos os casos, ao pa so que antes só era laqua, ella só se justificaria como um erro 
exigida para as admissões ordenadas pela 1 de apreciação, muito corrente no vulgo . . 

Vol. li 45 
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é By iílté1'1li6tAotl,· onsirra Taylor (lJ, wi3 tecção do alief.\ado, o rnente captus, qrie era 
are to urtdé.rstand the depriving of a person um louco de loucura cbdtinua, sem inter-
laliôUríng under melltM diMrtlêr of his civil missãO' oulucidos intervallos, rião Podia com-
rights ; in other words, prevériting lüril prometter o seu patrimonid: « son incapacité 
from exer'cising any ctm.trol br tnaúagoment absohie' garwntissait bien suffisamment les 
over hls àffairs, It niay be wHh or >vitlíout .droits de ses héretiers ». Só muito tempo 
restraint or conftnement in an asylum, for depois,· foi qúe o pretor creou, para o rnente 
one condition does rtot necesáary implôy the Gttptus,. 11Iítli nova fórnia de ém'atelá,- a 
other, althougth thore is a popular idea to eurátela datíva. O (V:Tor era, assim, um;a 
the contrary». loi.ícu.t'à de accessos violentos, entrecortada 

Mas não é àssim , .é o mo a O rd. Li v .• 4, d~ irüe'l'Vàllos lúcidos. 
t 1031 como o art. 311 da Consolidação das Audibert mostra qúe esta interpretação 
leis civis de Teixeira de Freitas, como a não é conforme aos textos e refiecte apenas 
disposiçao do Projecto Beviiaqua (art. 541, uma concepção da loucura, relativamente 
§. 1. 0 ), o ei·ro popular a que se r efere Tay- muito moderna : Ao contrario des3a inter-
lot>, indica apenas que hoJ:lve tempo em que pretação, a raiãs por quo a lei das Doze Ta-
internamento e interdie.Ção sa equivaliam, boas só fallou de furiosus, foi porque na-
porque aquelle não pc;Jdia, ter lagar sem a quelle Wmpo essa palavra cotnprehendia 
prec13dencia d~s Ça ; ou antea po.rqU:e se cqn- tôda â- loucura corihecida. Na concepção 
fundta,m na obrigação _que; á falta de asylos theologica da loucura, po1• qué passam todos 
apropriados, se impunha ao curador com o os povos e eril que áquelté tempo se ac'havam 
encargo de vigiar e eonter o lquco. oJ rcrm:ànbs, a loucura rião erc\ mais de que 

E' isto que sucºede ainda hOjE) no? Codigos , um- estado de possessão divina. E se châ-
hespanhol (Art. 2i5 § 1,0 ), )íollandez (Art. rt1avàm as&'im furio'si, derriti, laJ:vatf, lym-
489) e que faz com que nelles o arti:go qae phaU o's ctue està;vam possuídos das Flfrias, 
dá ao ministerio publico .. a attribu~ção de de erres, das Larvas, das Lymphas. 
:reqtierer, p'ãr'& o_s Ittridbs fU:I'iosós, a iít:terd:i- : O termo furiosus tornou-se, éom o tempo, 
cção, S'erii a qual não Podl'rm ser internados, de significação generica para. des·ignar a !ou-
tenha um sentíflo e ttão sêjii, ctirrro no Pro- cura e-m g_eraf é pbr is'so âellê serviu-se a lei 
jectcr, ufua disp@s1ç'àlo <:[iie tlão s'e póàe jus- das Doze Tabóàs. 
tí:tieél/1". , Nos uftirno·s seculos da Repubiica, porém, 

ES'Se 1}1fl'iéido· Gtri qtre Hrtàrdic'~ão e ífi.tei'rid- ·o iriffuxo que os costumes e a philosophia 
rlietlto se ê~YnlliurM:.iam ê· roaríifítS'ta:mente o do g:reg;1 exerceram .sobre Roma trouxe a esta 
dir'e1tcr rotnartó das Doze Tal:JoaS' e át ex- úmal cJncepção nova e mais larga da lou-
pt'ê'ssão láwGO's f'úrioso's, do. Prejec·W Be'Ví- , cura. Na Grécia, já de muito, a medicina 
laqúa (art. i:i<Í l, § l 0 ) :rrã@ é §lcn'ãto nl(llar tra- hyppocràtica tinlia libe'r'tàdo a concepçã;o 
ducção impropria dos fudosi daquêlla: le'i. tfie'dl,cà 4a loucura,. da influencia sobrom~o· 
Evidentamente eu me a,pa.rto aqui Q.a dou- túra~ e' diviiiã. . 
triná ctassica. ~los eommeii·tadores 'da sen · Fqi esta a doutrina que consagrou o pretor, 
tença: Si furiosus est, adgnatorum gentillium quando, dando curatela espe'Cial a6s de-
que m oo pecthtiâ que ejus esta, para me mentes ou mente-capti, os reconheceu sün:ples 
approxímàr. da; interpreta~ãio de Audi~ert .. doa9o~, ma:s clà11dos de uniá ~s~ecie <i. parte, 
Exeusa:do d1zer c;IM a ta:nto me autor1sarm , que nao eram., como os {unos~. accommet-
l'azões de o-rdem Inêdica.f })ois,, de todo rne tido~ de loúeura gera/I, mas aperras de lou-
fallece competencia para a illterpre~açãJo cur~ parciarl. 
jurídica dos textos controvertidos. . · A interpretação de Audibert tem por si a l 

De àcc·otdo cotn á ín.tei'pr'etação ctassrqá, ·perf,e-ita conformidade m'n que está com a 
eitsfrtar ~eg'I'aiítd du Sàutte (2) qL~e, si a fei das evolução tla idéa de loi:taura, tanto nos povos 
Doze Ta~oas se línfi:to~ !laqtw.fla s~n-tença a s~l~fl.~ons e barbaro~, .c?mo nas camadas in-
dàr curateta aos {((.nost, deixando o me'nte .ferwres dos pdvos c).vrltsados. Realmente, a 
capt~ts setn pr·otec'ção le·garl, é quo, se p-re- : con~eJ>ção theólogica; da loucm'~J; se fnantém 
occup®do eira m:a:ls dos intere.>ses cl'os agnctts, 'nutr.t e noutros com a mesma fei<;ão: divfna, 
ou hérde:lros presumptivO's, do qne da pro - nos selvagens e barbaros; de espíritos bons 

ou. j1láos, nas claRses inferiores e nos habi-
tan 1;es dos cam pJ~, dos povos cultos. Para 
uns e outros, só é loucura a loúcura violenta, O) Tay lo'l' : JJIIedical J r.t1·isprudence, etc· ·de gr•ande arruido, e totalmente inconsciente, 

p. 757 • a que bem se a.pplica á clenominação de lou-
(2) Legrand dà SaetHé: Recherches sw· la cur~~ furlesa. E' só mais \arde, nos povos sel-

situl!( tion juridique de-s fous el des incapa'bles vag,e'l'l'S, como é só nas classes menos i:n· 
á l'époque romaine. AJ?p'cl'idice a l'Interdiction struiclas dos povos cl'vilisa'los, que a pouco e 
de$ alidnês, o·bc. , 1J . 451 • p·o-a:p€l' se ní eor!!tpft'l'ntttlúl0 a: co·Mepção scíefi• 
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titica da alienação mental, que vai tendo completo na reforma desta anachronica dL;-
acceitação a idéa de que a loucura não é in- posição das Ordenações. 
compatível com as apparencias de lucidez. Dispunha o Projecto primitivo, art. 532: 

Ora, está r~gorosamE\nte de accordo com Antes de decidir sobre ct decla1·ação da inca-
esta explicação a evoluÇão da idéa de lou- pacidade, o juiz exqníinard pessoalmente a 
cura no díreito romano, tal como a expõem pessoa denunciada como incapaz e pediní, 
autores que não se preoccupavam com a sua sempre que for possivel, o pa1·ecet· ele doHs 
interpretação. alien1:stas. · 

Assim expõe Tropleng: (l) << Les romains A commissão reviso1·a, no art. 543, emcn · 
n'avaient originnirement qu'un seul mot dou dous alienistas para p1·o(issio'naes. 
légal pour exprimer tons les genres d'alié- A redacção do artigo primitivo encerrava, 
nation, mentale, c'était ~e mot furiosus: c'est de facto, duas idéas que n:1 pratica anntC-
celui dont se servait la loi des Douze Tables. lariam todo o effeito a esperar. 
Plus tard on en trouva d'autros. Julianus, Em primeiro lagar, porque a clausula i'o>-
1Jlpien etMacer se servaient au Digeste des trictiva-sempre que for .Possivel? 
mots demens, dementia, qui r!')viennent aus;i E' evidente que, com este recurso, persi3-
dans le Code. Mente captus est encare écrit tirá o s!ato quo. O que devia ser a excepção 
dans plusieurs texies, ainsi que mentis non passaria-a ser a regra; apenas daqui por 
campos. Lorsque ces dénominations .se fur,ent deante v, allegação de impo.>sibilidade surgi-
introduites dans le langage du droit, le mot ria a cada passo e sob os pretextos mais fLi-
furiosus, bien qu'il conservat quelquefois son teis, desde a falta real de um medico na. 
sons primitif et général se restreignit fré- oécasião até ao de.>ejo do ju~z de não se iil-
quemment au cas de fureur, tandisque de- comrnodar em rnandar fazer a citação d0 
mens signifia les autres genres d.e fali e, aussi medico, ainda quo visinho. 
bien que mente captt~s. » Esta limitação ou escusa não existe nr s 

V .-0 complemento natural. de tocl.às a~ seguintes codigos civis que impõem a pericw. 
provido·ncias jurídicas sobre a aUenação men- medica. Não curam della o § 4° do art. 3l7 
tal é f" verificação scientifiea destes estados do Codigv portuguez, nem o art. 142 do Co-
morbidos. Não valeria que se con.sumisse digo argentino, nem o art. 460 .do Cod;go 
tempo e e:.paço com a velha pretenção de clüleno. o projocto Coelho Rodrigues tornávi1 
conferir o direito de examinar aliena :os a facultativa ao juiz a exigencia do parecei' 
psycholo,gos,. como queeia Kant, a simples medico, art. 2292 ... 9 juiz poderâ de officio 
pessoas de bom senso ou aos magü~trados, pedir o parecer de dous fctcul!ativós de sua 
como queriáin Trop'long, Casto e ou~ros, si c"Onfiança, qJ-<ândo o motivo aUe,rjado for a 
o reconhecimento de haver, pessa ])retenção, loucura. Esta redacção que appàrêntemento 
manifesto e radical erro de doutrina não mnito se approxima, ditfere, pois, essencial-
pudesse tcoexistir, _nos tein.po3 que correm, me,.nte, da do Co digo chileno, em c[ue é nn.:.. 
com o éontrasenso de ·s3 admittir na pr~J,'tica perativa a obrigação de ouvir a mediéol ; 
aquillo que ~e. n~ga e~ t~e?rta. Est1~anha e art. 46.0 ... 11 (el jui.z) oird el dictan:en cli 
aberrante dós saos prmCIJ:llOS da log10a, pa- facultatwos dt su confianza sob1·e la extstericw 
receria a doutl'fna pela gual.se temo mesmo ' y nattwale.ia de la demencia. . 
facto como falso em prin.cipio e como verd.a- Diversos Codigos como o francez- o· belga, 
d.eiro na ap;plicação, si não soubesse).llos que, o italiano, o hespanhol, o allemão, não sJ 
de ordinario, a rótina é mais poâ.erosa do occupâm da prova med.ica . Mas bem se coni.-
que a razão, que o automatismo do habito e ,prGili.ende , que não hão do dispensa:l-a, ou 
do exemplo recebido se rebella e luta por porque a 'i'ssó os obrigue a organisação judi: 
largo prazo coritra a nova conduc 'a traçada ciar.ia ou prõcessual dessespaizes, ou porquó 
pela inteltigenciél. esclarecí..a ~ cnlta. 'assim o exijam o diroirto wstumeiro c a 

No LJ.ireito civil vigente a prova medica é I Pl'ê), ticã forense. 
ttcceita, mas não é eBsoncial, podendo ser E' quasi cE>rto que ao legislador brasileit·o 
demandada a nullio.ade do3 actos cl.os loucos, ton·ha dictado aquella res&ricção, a altegação, 
« proJ.uzin cl.o-se qualquer genoro de pl'OVa» tão repetida entro nós, d<t impossibilidaJ.e do 
(Cons. das leis civ. de T. Freitas, nota l ao se tornar obrigatoria a pflricia medica no 
a1't. 311). . Brasil, porque nos centros do paiz não se 
. Einbora rendenc.o a merecida homenag.em encontram meuicos que a possam rea:lism'. 

á esclarecida intenção do seu eminente autor, Mas é claro que esta considemção n7Lo 
é força reconhecer que o Projecto' não foi procede. De duas uma; ou a necessidade dJ 

(l) Troplong: Droit Civil expliqwi. Des Do· 
nations ~ntre vi f~ et des Testaments. Tome 
seéoná. Pctris, 1855, p. 3ú. 

ser ouvido um medico em juizo, nos casos de 
perícia medica, é real o constitue urpa m'e-
d_ida indispensavel á garantia dos dir.eitos 
do cidadão, e então deve sor reclamada em 
todos os casos: ou aquolla nocessiclade não é 
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essencial não é reclamada pela realidade ricia psychiatrica s.ó p6 3.e ser realizada por 
pratica, ~ neste caso é justo que seja sup- meJ.icos competentes -neste ramo especial da 
pressa da l3i. U regimen creado pelo Pro_- clinica. E como a psychiat1·ia, c'.e or . .inario, 
jecto é que seria injusto o_ intolera!'el_. , P:-:_1- não é cultivada pelos me.:.icos que se c!_e-
meiro, porque estabeleceria uma d1stmcçao clicam á clínica geral, a consequencia é que 
odiosa entre os direitos dos brasileiros que na.o se pôde attribuir a qualquer medico 
residem nos centros populosos onde h a me- competencia para julgar de questões ( esta 
dicos, o os direitos dos brasileiros que re- nntureza. 
sidem nos pontos afastados, nos logaJ;es Nestes casos não valem a boa fé e a maior 
menos populosos para onde as vantagens ~a competencia e notoriedade em outros ramos 
clínica não attrahem os mc:dtcos. Aos prt- da arte medica. Demonstram-no os seguintes 
meiros cerca de uma garantia completa com casos, todos nossos, que o empenho de levar 
a audiencia d.e peritos competentes ; aos se- a convicção ao espírito do legislador me inê 
gundos recusa essa vantagem. Em segundo duz a :rmferir. _ 
logar, porque . a pretexto de abrir um?- ex· Um dia, cerca de 10 horas da noite, fui 
cepção para estes ultimos, afim de d1spen- convidado com urgencia por um medico que 
sa'l-os da perícia profissioml, de facto torna tinha sido meu discípulo, para uma confe-
ma:rica c falha a protecção aos p:rimeiros rencia de caracter medico-legal, com dous 
que, já que tem a rara felicidade, attendida distinctos clinicos desta cidade. Tratava-se 
pelo Proje,cto, de morar em localidade que de um parente daqnelle medico ao qual a 
possue medico, deviam pelo menos te_r _o familia considerava demente e que devia as-
direito de exigir em todos os casos & per1c1a signar naquella occasi.ão um acto de perfi- · 
profh,sional e não estarem condemnados a lhação de uma moça, com cuja mãi vivia 
poder ser privados della por simples arbítrio elle maritalmente. · 
do juiz. Presente-se bem quo o Projecto Para a.ttestar ao tabellião o estaél.o de sa-
apenas recuou dcante do odioso de estabe- nidade- mental do enfermo tinham sido 
lecer positivam; nte esta difl'erença entre convocados os doris clínicos, dos qunes um 
brasileiros das cidades e brasileiros das villas era o seu assistente. Mas o meu antigo cUs-
c dos campos, e procurou, · som conseguir, cipulo declarou que só se conformaria com 
disfarçai-a naquella formula restricti v a. aqueHe juizo, si eu co11sentisse !)m lhe é\ar o· 

Mas quem não vê que esta situação falsa é meu assentimento. 
cruada por uma simples confusão do le- Os dous clinicas, cuja honot•abilida-'e serin 
gislador ? imposs~vel pôr em duvirla, acced.eram a is3o 

Si a perícia medica é indisp:msavcl ao . da melhor vontade, Explicaram-me·, em pro-
pleno exercício do julgar ; si é um gcnoro do sençn d;o tabellião e do dóe:ate, que este tinha 
prova essencial e efficaz, os medicos peritos tido m>s ultimes mezes diversos insultos 
devem entrar no mecanismo judiciario ; ·são apople~tiformes , ficando. na occas"ião do 
rodas integrantes da engrenagem processual accesso um pouco pertu'rbadl'>, mas tendo 
e a distribuição da justiça não pode :ficar á fôra di~so a apparencia de um homcnn com.-
mercê da eventualidade de existir ou estar pos sui., embora um pouco deprimido. Pelo 
presente um clinico na séde do tribunal. que a eiles parecia, como eu ia ver, que se 

Assim como a ga;rantia dos direitos do podia ~dmittir a capacidade para o acto 
cidadão exige do Estad.o que o governo pague civil a que o doe;;1te, ainda havia pouco, 
ao jurista de profissão, <1 quem a clientela tinha dado o seu consentimento po1; fôrma 
da advocacia não attrahiria a logn~es ro~1o- clara. · 
tos, pnrn ir nestes distribuir a justiça; assim Passqi a examinar o doente e com sor-
tambcm ella impõe, si a perícia mcciica é presa ~os circumstantes a ltesa,ggrogação 
uma necessidade, que senomeiem,paracada mental ern manifestéL O doente estava in-· 
tribunal, mcdicos peritos ofi~cines retribuídos toxicadp da palavra syncope: a sua molestja 
pelo governo. E para logo desapparocorá tinha . s1,do uma syncope, como rjjmed.io tinha 
toda a difficu-ldade que o Projccto descobria. comado syncope, era tratado pelo me.lic!D 

Mas não se diga quo é apenas pant resol- syncop6). Sabü\ responder sim ou não, con-
ver o embnraço qua poderia r esultar da even- forme o sentido indicado pela pergunta ; 
tual colli ão dos interesses medicos da clínica obrigad,o a emlttir um juizo mais largo para 
o da justiça, que se affirma cstan0cessldade. logo o qesconccrto mental se revelava. Foi-
Ella n.ão é monos poderosa no terreno da com- lhe imllossivel escrever o proprio nome, que 
potencia sciantifica. . pouco ~ntes tinha assignado para inostrar ao 

Clóvis revelou, na redacção cto nrt . 232, a tabelliã,o. 
compreheusão exncta da ~ltuaçã.o, qunndo O cor~traste seria de surprehendet" si não 
exig!u que fo~som. OJ.'!.vidos ,~ão quaesqu~r tivesle í'acil e_xplicação. Graças ao repouso . 
merllcos, mas smt ahentstas. E demonstraçao em qu1,3 se ·fimha conservado o doente nos 
feita, em. tod.os os povos cttltos, que a, pe- _ dous ul1iimos o.ias, como q íie se havia o:perac\o 
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uma composição toda instavel daquella men- E' preciso que nos convençamos de que, 
talicl.ade combatida em seus alicerces; mas emquanto no Brazil não se der organisação 
com o apparato do acto civil, com a repe- scientifica á perícia medica, os exames pe-
tição dos exames e interrogatorios; com o riciaes serão sempre um simulacro sem valor, 
esforço mental para acompanhar a desintel-, systema de prova processual que mais se 
ligencia e discussão entre o seu parente e a arrisca a comprometter a vida, a. honra e li-
família da moça, e por fim com a minha es- herdade do cidadão, do que concorrer para a 
pera c o meu exame, aquella apparencia de punição dos verdadeiros criminosos. Não é 
composição se desfez como por encanto. aqui o logar de voltar a esta questão, que 

No dia seguinte, requerida. a interdicção te~ho _tratado largamente em diversa? pu-
pela familia, fui nomeado perito com 0 as- bhcaço_es .. Mas tenho o '!_ever de provar 

· sistente e lavrámos parecer de paralysia que é J_ustliicada a correcçao que proponho 
geral, motivo por que, mais alguns dias, o ao ProJecto. . . . . . . _ 
doente foi internado no asylo. Ass.im, a De facto, SI é !n.admlSStvel ~ ll!!lttaçao do . 
melhor boa; fé, a reconhecida competencia encar~o _da periC~a de psych~a;r1_a forense 
em clínica geral não são garantia de com- aos all~mstas otfictaes, porqu~Is,o 1mport'!'V:a 
petencia em psychiatria forense. e_!Il J!nyar do exame med~co tal per101a 
. . tao limitados. em numero sao aquelles pro-
' Tem esta mesma _origem o m~do deplo~'avel fissionaes; si não é possível commettel-o a 

e dep?n~nte da mais completa Igp.oran~la~ na qualquer cUnico, porque a estes falta a com-
espeCiahdade por que.em _geral sao red1g1dos petencia especial de alienista. só a creação 
os. parecDres ele psychia!riafor~nse nos n?ssos de um titulo proprio de medico-perito po-
tr_~;bunaes, salvo excepç~es mu_Ito reduz1d_as. derá resolver a que.stão. Porque, em pri-
Nao podemos along~r m~efimdamente este meiro logar, 0 medico-perito de profissão 
trabalho para nelle 1nser1r parec_eres desta tem forçosamente competencia em psy-
natu~eza, ele _que conservamos cópia. Os d~us' chiatria. E de facto, nos paizes onde existe 
segumtes s~rao. attesta~os :'lufficrentes de m- este titulo especial de habilitação se requer 

. competenma em psych1atrra e em · neuro-pa- ou uin attestado de feequencia com aprovei-
t.holo~ia. Em ca_so de s_iiJ?.ples ~emencia apo- tamento nos serviços clínicos dos asylos de 
plectrca um perito redrg1a assrm todo o seu alienados ou provas especiaes dessa espe· 
exame psychiatl'ico: «Em consequencia de cialidade 'exhibidas em exame. Nesse ponto 
clemencia por a:trophia do lado dü·e~to do ~e- não posso deixar de estar em declarada op-
re)Jro .co~se?ut1va u embaraç~ na ~1rculaçao posição ao modo de pensar do meu ~llus
do lado d1rmto clu mesmo orgao, nao se acl1a trado mestre e collega Sr. Dr. Souza L1ma: 
no uso e gozo de su~s f~culda~es, de. modo a (2): «Ora, escreve elle, a latitude extrema 
proceder c~m consCiencm e discermmento.» desta expressão (louco de todo o genero) exr-

~ o_utro ~edrgia: « N? exame ·todos os or- gíria, para a necessaria instrucção dos peri-
gaos estao em perfelttJ es~acto de saude, ex- tos 0 estudo aprofundadtJ de toda a patholo-
cepto o cerebro, onde notei perturbações in- gia' mental, 0 conhecimento preciso de todas 
tellectuaes, moraes e affectivas, com perda, as fórmas e modalidades clinicas das diversas 
não completa, da palavra». psychoses, e éjsso que eu entendo, _de accord_o 

No emtanto, o modo por que Clovis Bevi- com tratadistas modernos, ~:x;orbrtar dos h-
laqua redigiu o art. 532 do Projecto primi- mites propriamente da med1cm~ l~gal, para 
tivo seria contraproducente para o effeito cahir no domínio de uma espeCialidade que, 
que elle tinha em vista obter. Ouvidos dous pelas relações q1~e guar~a com essa outra 
alienistas mas não existindo um titulo es- sciencia, o medtco legista póde e deve, 
peciàl de\nedico alienista, como caracterisar sempre que fôr possível, cultivar e praticar, 
este profissional? Si por alienista convém en- mas não _é obrig~do a fazel-o ; pelo qL~e 
tender apenas. os que teem titulo legal de. es- tambem nao deve Julgar-se forçado a ~ervrr 
pecialista, estes se reduziriam aos professo- de p(Olrito quan~o se trat~r de 9.uestoes de 
res de psychiatria nas faculdades de medi- pura psychia'trra, COIJ?.~ sao ~u~tas das que 
cina, aos directores e medicos dos asylos de affectam a respo?sab-Ihda;d~ CIVIl _e _outras 
alienado.S, aos professores do medicina legal. vezes ta.mbem a Imputabilidade cr1mmal. » 
Ora, dado ·o numero muito restricto destes 
profission~es, é claro que a formula do Co-
digo importaria, na pratica, em excluir a 
perícia medica, dos exames d0 alienados. 
Neste ponto de vista, a modificação feita, 
pela commissão revisora, de alienistas para 
profissionaes, . foi de real utilidade. Mas o 
termo que' deve ser empregado no Codigo é 
o çle medicas peritos. • 

1 Nina-Rodrigues: Exercicio àa medicina 
publica, « Brazil-Medico>>, 1893.-0 problen~a 
medico-judiciario : stta , solução ·no Braz1l. 
«Revista Brazileira », 1898. 

2 Souza Lima : Tratádó de medicina ze, . 
gal, Ri'o ae Janeiro, 1894. p : ' 331 ~ ' . 



858 , CODIGO CIVIL BB.AZILEIRO 

Não ha duvida, que se deve fazer sentir m.orbido, da alçada immediata da apreciação 
em medicina legal aqu.ella mesm? lei de pro- medic<),, comprehende-se que é a pericia 
"r:esso, que, em nome da divi$j10 do traba- psychiatrica aquella a que eabe a prece-
í:,o, Óper(iu a repartição da cFIJica em B13J?0- dencia s.obre toda~ as mais, - mediGas ou 
r:ialidar,les distinc ,a§. Abrangendo a medi~ilJ.a outras, -porque é aquella que mais pro-
legal todos os departap1~p.to~ da rnedlcina,, ó : xima está d~ funcção do juiz a quem toca 
n1ér,l~c,o peritq ',só po<j.eria a~r igua}J:.Uente reeonhe.c.er a existencia de um crime ou a 
('om:petent.e em todos eJles, si pudesse req.li- Vl).lidade d.e um acto civil, affirmando !1 
~ . ~r o 1~aper e a pratica e!l,cyclopEJdicos que respons.aj:Jilidade inteira ou a plena eapacr-
s.c contesta ao clini~,q, coli) bons i'undamen- dade do agentp. E' intuiLivo, pois, que a 
1,qs con;fi.rmados pela re.aliqade pratica que psychi.atria forense é a pedra angular da pe~ 
s;tnccionou a creáção d,as esp()cialidades me- ricia IrJJ'ldtc.a e a exigencia da phreniatr~a n.f!> 
dicas. Daqui resulta que tambem o medico instr.ucção Q.o medico perito a 0on_dição d~ 
legista deve, tem obrill'ação de espe,ciaFsf!.r- sua ca,p~cidade para a comprehensão d.D ser-
se neste ou naquelle ramo da arte rp.ed1ca,, viç.o cf.ue · delle exige à justiça, E' depois 
soli pena de ser um simples dilelt.ante sem deH.a que veJU. a necessüíade su)Jsidiaria, 
ap.iórídade errí departamento a,)gum. mas em nada meno~ importante, de compfl-

Mas, assim éómo n{ 'elínica as esp.eciali- tencia em outros dominios dà medicina legal. 
d~d'es §uppfíem iima ~astruê:çã~ med,iÇa ba· De sorte que o. estudo d~ psychiatria forense 
sica e fundamentai, ~amb,eJP :qao se ~ompre- p.eye ser considerado nao só COIIJ.O preparo 
hc~der\a." e~p~ci<).lidades ~ín medicina legM pasieq da _rn_edicina jud iciaria, ma}> a'inda 
;;'. :para a disciplina não )louve~se q.m teneuo · ,como condrçao fundamental da boa compre-
basico do qual pudess~r)]. emergir as espe~ilj.- hensã@ do papel d!'l intermediaria .entre a 
I idade$ dos ruedip:o!l per.itqs. ~l a ').lled~eina clínica e a justiçà, que tf)m de exercer o pe· 
lcg-a.t não poS;IfiSse dominio propri.q que a ex- )?i to. 
tp~inaf3se 4é!o. meqicina cliqtca, e lia não teria Oomprehendér a medicina legal de outro 
rq,zão de s~r coriw disciplina á parte. Pojs modo, é desconhecer-~IJe a autonomia de 
bem, este 'domínio · proprio da li)edicina disciplina á parte, possuidora de methodos 
Jcg<),l, que lhe . d<Ít methodos de estu- de estudos especiaes. E' persistir naquella il-
dq completamente diversos dos da clinica, lusão, infelizmente ainda hoje muito cor-
qae lhe fali encaFar ~s questões medicas por rente em medicus e juristas, que justificava 
prisma diiferl'lnte e em que a sua mi~são não a descstima da medicina lega~ por parte de 
(l mais, como a 4es~11-. curar o doente, mas jurisc.smsultos da estatura do Troplong. Não 
habilitar o juiz a avaliar o quantun.~ medico é sinjo o desconhecimento da especialidade 
do ditllJ.J:!.O qu('j o crime ca:u~o-q á vict1ma ~ ~ medicp-Iegal, o que se contém neste juizo seu: 
S•!Cie,dade; .esrSe doplin~,o ~ o d,e Jlp:l mQdia,dor « Je ~uis loin de reeuser le temoig'nage des 
ent'rl'l a cliJ~i.ca e ·o tribunal. Ta:l rui~são médegins : j.e le considere m&me comme 
rüquer cpnbecimento de direito .o de "j1úis- tr.Cs-d~gne d1attention; car c'est celui d'hom· 
pl'udencta, que o cllntco mais notave~ P,óde mes l!jX811CéS et d'observateurs sa.vants. Mais 
perfeitamente ignorar e ás mafs das vezes leue jqgement ne SaUl'ait toujours être le 
ignora, de modo que p6de acontécêr que jugement du magistrat : nos points de vue 
to.!o o saber m,eàico do el[nico mais aJamado sont f,rop diiférents pour conduire au même 
d iffici!mente aproveite a'o juiz,' ao passo que but. Les módecinfl sont próoCClJ.lléS du soin 
" estf} pód13 esclarecer sutficientemente um de gnérir; nous du soin de la liberté de$ 
medico porito de conhecimentos clinicas hommes et de la sincerité des aqtl')s de la vie 
muito inferiores. E', no emtanto, para fazer civliel.» 
convergir, em beneficiq da applicação da lei , Si isto é verdadeiro da medicina clínica, 
11. ~ competencias especiaes do clinico e do não é! pão póde ser da medicina legal. O me-
medico legista, que nas perícias medico- dica-perito que não tiver uma idéa clara e 
lC'gaes se deve ex1gir sempre a associação, preci~a cjo dever e intenção do juiz e das exi-
<t J i~~li.ico perito, ' do um _cliniqo daquel~a genq!<t~ .4~ l~i, por mai~ :qotavel que s~ja 
o'3pemalidade em que o perito nao se s.ent1r COJ.Ilo cllmco, é forçosamente um pento 
>mfficieptemente habilitado. , E isto não se inéompetente. · 
da.rá só com a clínica psychiatrica, mas com E' ffl.cil demonstrar agora gue os defeitos 
todas as especialidades clinicas . da perícia psychiatria tal como existe .entre 
· . Ora, a funcção de julgar se reduz em ul- nós, sem regulamentação, sem exigencia da 
t tma analyse a um problema de psychologia precisa competencia dos peritos, nã'o pecca 
}Jt·atica : apurar e medir a responsabilidade sóme11te pela insufficlencia do preparo em 
d·J transgressor da lei. Mas, sendo a insani- psychiatriG)o, )llas igualmente pel<:!o incompe-
rlu.de mental a mais poderosa derimente tf:mcia! em m(3dicina legal, :Qelo completo 
cl t responsabilidade e da capacidade, e ao descoi'jhecimentõ das SUCJ.S regras e princi· 
n1esmo tempo, na. SU<\ qualid'!qe de estado , piós, 1 
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Não ha muitos annos, um advogado soli- occasião, á exaltação dos animos das partes 
citou o meu parecer sobre o valor medico- litigantes, tendo sido agitada a sessão, na 
legal dos relatorios de peritos que, no exame occasião de vir o paciente á sala onde se 
de um supposto alienado, tinham divergido, achava o juiz, em audiencia, aberta especial-
affirmando uns, negando outros, a existencia mente para tal fim):&, etc. Não precisa 
da molestia. Foi faci l demonstrar que ps :m.a.i,s attestar Gompleta. ignoranciéJ! da~ regras 
documentos careciam de todo e qualqupr de uma P!'lr~cüa mediQÇJ·le~lt. ·· 
valor scientifico e quo por elles seria impos- Mas, pois que não possuímos aínda uma 
sivel apurar a verdade. Ganha a questão, o. classe especial de medicos peritos, convirá advogado, que tinha interesse em que opa-
ciente fosse julgado capaz, confessou-me que que o Codigo Civil, dando ao tetmo peritos 
elle era manifestamente mentecapto e que medicos o seu sentido corrente, de medicas 
só a falta de pratica dos peritos, proposi- nomeados pela justiça. prepare e indique a 
talmente perturbados durante 0 exame em reforma que neste particular, mais tempo, 
audiencia,poderia ter dado aquelle reaultado. menos tempo,se ha de operar em nossa orga-

Em caso muito semelhante, dons peritos, nisação judiciaria. 
depois do exame judicial forneceram á parte E essa reforma, q]JE) será o coroamento da 
um tlocumento gl'aciosq, m~ q11e fazem a se- Pf&'~Tli~'1:9ª'0 da. prova processual, tem de 
guinte declaração: «notamós sobretudo os consistir na creaÇão de medicas peritos pro-
dons factos seguintes (que não mencionamos fissionaes, com instrucção e titulo especiaes. 
em nossos pareceres devido ao atropello da - Dr. Nina Rodrigues. 
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DJ 

Dr. Oliveira Coelho 

Rio, lO de junho de '1901. 
Exm. Sr.- Tenho a homa de passar <ts 

mãos de V. Ex. as observações que formu-
lei sobre o ProjBdo do Codig·o Civil, man · 
dado elaborar pelo Governo e que vae ser 
sujeito á discussão na Camara dos Depu-
tados. 

De nada vale á grande obra de consoli-
dação do Direito Civil B1·azileiro a minha 
despreteociosa collaboração, que, solicitada 
me obrigou,reconhecido,ao humilde subsidio, 
para o qual peço benevolencia á sabedorüt 
desta Augusta Camara. 

Saude e fraternidade- Ao Il!m. e Exm. 
Sr.Dr. l 0 Secretario da Camara dos Srs.Depu-
tados- O advogado, Jose de Oliveira Coe-
lho, membro da commissão nomeada pela 
Camara para formular parecer sobre o Pro-
i ccto do Codigo C i vil Brazileiro. 

Pm·ecer sobre o l'rojecto do Cod1:go Civil Bra-
zileiro, elaborado pelo Dr. Clovis Bevilaqua 
e ?·evisto pela Cornmissao nomeada e p?·e-
s::dida pelo Sr. JVlinistto da Justiça. 

Fructo de grandes talentos, de aturados e 
uteis estu~os, não esquecidas as fontes, nem 
desprezada a prn.tica, e menos ainda posta á 
ma1•gem a theoria, a obra é ele subido valor, 
e revista, como foi, é um trabalho conscien-
cioso, que, sem ser exclusivamente pratico, 
ou e}iclusivamente theorico, olha o bem da 
sociedade brazileira e satisfaz palpitante ne-
cessidade. Obscuro, entre os mais obscuros 
advogados brazil'eiros, sei que esta opinião 
nenhum valor deve merecer, e só ·assim a 
manifesto, porque aos quo menos salJem é 
tambem dada uma convicção. Os pequenos 

senões (como o que vou ter a franqueza de 
expor) eu os levo á conta ela exiguidade do 
tempo para bem revel-a ; tal a magnitude 
da obra, tal a insignificancia da omissão. 

Eis o caso: 
Dispõe o projecto (art. 868) quo o usufrn-

ctuario deve, antes de ontral' na posse do -
usufJ·ucto,dar caução, fid.eijnssoria ou roal,si 
lhe for exigida, de velar pela conservação 
do usufqucto e entreg.:tl-o, findo o prazo . 

No art. 869 preceitua que o usufmctuario 
que não quizer ou não puder dar caução per-
derct o direito de administrar o usuf1'ucto. 
E, finalmente, no paragrapho unico t.este 
artigo isenta desta caução o doador, que 
reserva para si o usufructo da cousa doada. 

Quando o projecto (art. 48CJ) trata cl.os 
effeitos do patl'io pod.er sobre os bens dos 
filhos, o~ta tu e : 

«Q pae ou a mãe que 'tiver direito elo 
usufructo nos bens dos filho3, está sujeito 
ás qbrigações dos ust!{ructuarios.» 

Não ;gendo os paes obrigados a prestar 
contas qos bens dos filhos, nem assignar tel'· 
mo llo tutela, como ·se lhes l;ócle impor, 
como U:'\ufructuatios, o dever de caucionar 
de bene t!tendo para administrar os bens <.'.os 
seus filhos~ 

O usufl'Ucto é uma consequencia necessal'ia 
do patr+o poder, que não naz para os paes 
sómentq o encargJ da administl'ação, mas 
tambem o da educação e instrucção. Ha entre 
o usuí'rr1cto e o patrio poder umÇL relação 
de conuicionalicl.ade. Não é a 1_missivel que, 
depois c,las alterações que o Governo Pú)-
visorio fez Pm alguns pontos do Direito Civil, 
ê.e acco rdo com o progresso da sciencia e 
atleantaj11CntJ dos Codigos elas Nações civi-
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lisadas, rompendo com sábia mão o negro l na falta ou impedimento do pae, concedeu~ 
v!W, que occultava a personali;!.aj.e jurio.ica lhe o po:J.er paternal, não pôde ser menos 
(l.a mulher-mãe, estabelecendo no art. 94 da· liberal que o Direito Romano, que aos paes 
Lei de 24 de maio de 1890, que por morte do exceptuava, como usufructuarios, de prestar 
marido fica a mulher com direito de admi- caução para administrar os bens dos filhos 
nistrar os bens dos fi lhos, venha agora o menores. Coel., Tit, L. VI ; De bonis, quce 
projecto do CJdigo Civil equiparar esse usu- liberis in potestate, 8 § 4 ..•... paterna reve-
f'ructo, a qualquer outro usúfeucto, sem rentia eum excu'sante., ...... a cautionibus, 
attend.er que os paes não o recebem, como isto é, desobrig'ava o rae. usufructuario da 
um ~alario, mas como obrigação de educar e caução ele bene utenclo. 
instrHir os filhos. . . 

A· lei, concedendo o u.mfructo aos paes, Fma!mente, parece-~os que a allud1da 
não lhe fez uma liberalida~.e, mas,impoz-lhes excepça~- ~a~va cauçao' ele bene uten_do -
um dever, fornecendo o_s meios para 0 seu deve ser addlCIOnada ao art. 480 do proJecto. 
cumprimento. Poderíamos outrc>s senões apontar; mas 

O projecto, que em harmonia com a lei de nã0 o fazemos, convencidos de que elles não 
.2* d.e .. maio de 1890 elevou a mulher do escaparão á reconhecida illustração desta 
estado (le aviltamento, em que a legislação Aug~1sta Ca1mtra. 
antiga a conservárv., reconhecendo-lhe a 
capacLade snffi.ciente para reger a pes- Rio, lO c'.e junho de 1901. - O advogado, 
sôa e ben:s dos sons fi lhos menores, e, J. lle Oliveira Coelho. 

Vol. J1 46 
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DO 

Dr. Adherbal Q.e Carvalho 

Rio, 6 de agosto de 1901. 
Exms. Srs. presidente e demais membros 

da Commissão do Cod.igo Civil- Como advo-
gado e cultor do Direito, venho lembrar a 
este egregia Commissão a conveniencia de 
SUJ?primirem-se do projecto do Codigo Civil, 
cuJo exame Jhe foi submettido, os artigos re-
lativos aos bens da União, dos Estados e dos 
Municípios, por me parecer ir de encontro 
aos expressos dispositivos da Constituição 
Federal, uns, por serem mataria exclusiva 
do direito publico, outros. · 

Dispenso-me de entrar· em considerações 
sobye a copsti~ucionalid.ade de alguns d.esses 
artigos, nao so porque elles se patenteiam á 
primeira vista~ como outrosim, porque a 
mmha pouca SCienCia em nada adeantaria á 
dos eminentes membros desta conspícua e 
lllustre Commissão . 

Quero crer tambem que não deveriam fi-
gUl'ar_nesse Codigo Civit, por impertinentes, 
os art1gos que se occupam da lesão, antigua-
lha jurídica, de ha muito abandonada por 

excelsos juristas; os que se referem ao 
mand_ato judicial, ma. teria evidentemente de 
dir~itc_> processual, sinão de organisação ju-
diCiaria ; e os que dizem respeiGo a marcas 
de fabncas e patentes de in·venção, assumpto 
de direito n:ercantil puro, tendente a con-
stituir um novo instituto jurídico :-o direito 
industrial. 

Além disso, ha no Projecto em questão uma 
incoher

1
encia clamorosa, para o que chamo 

a attencão da Commissão, qual a da mulher 
poder ~xercer to .ws os act6s da vida civil, 
ao pass) que lhe é vedada ser testemunha 
testam~mtaria. 

Si minha humilcle opinião pudesse se'r 
ouvida pela illustre Commissão, eu far-lhe-
hia ver a necessidade de ser consignada no 
futuro Codigo Oi vil a liberdarl.e de testar, 
uma dftS grandes aspirações do direito li-
beral. 

Sem mais assumpto - Subscrevo-me de 
VV. EH:x.- Co !lega e admirador, Adherbal 
de Carvulho . ' 



VARIAS EMENDAS 

Exm. Sr. Dr. Presidente da Camara dos 
Deputados do Congresso NacionaL-Propo-
mos as seguint~s !)1odificações ;.to projecto 
do Codigo .civil, sujeito á publica aprecia-
ção: ' 

Ao art. 455-Substitua-se este: A adopção 
é livre, e permittida a quaesquer pessoas. 

Ao art. 748-SupprinJ:~j,·SI3 . ~ãp pôde ha-
ver publicação anonyma ou pseudonyma, 
em vis~a do art. 72, § 12 da Gonstituição da 
Republiea. 

Aos arts. 1803e 1804-Supprimam.se. São 
contrarips á liberdade amp)a instituída na 
dita, Constituigão. 

Só se pódem admittir as restricções nella 
consignadas expressamente. 

Ao art. 1902-R~dij;t-se assim: «Aos her-
deiros nomeé!-cl.os em ~e~taipento tré)>nsmitte-
se a heranç~ na sua toté!-lídade.» 

Excusamo-nos de externar os fundamentos 
das nossas emendas, principalmente as. que 
respeitam á adopção e á liberdade de testar, 

· porque os princípios nellas consagrados não 
são nenhmna novidade~ Oortl elfeito, muitos 
políticos e jurisconsultos teem discutido am-
plamente estas qq.estões. 

LéQil Ponqat, na sua Politique Expérimen-
tale, defende, com argumentos irreductiveis, 
a liberdade de testar. 

Caxias, 18 de março de 1901- Rio Grande 
do SuL - Armando de Azamb'l.{.ja.-José Can-
dido ele Campos Junior..-Herculano Monte-
negro.-JosrJ Candido ele Campos Netto.-An-
tonio Selistre de Campos.-Otiveira Samba-
que.-Jose Felíx Sancedo.-João Paternoster. 
-Benjamin 08rtes Rodrigues.-Paulino Du-
tra.-J!ranciseo Zanin. - Aurelio Porto.-
Luciano Florencio Courtois.-Oreste Cattaneo. 

Exm. Sr. Dr. Presidente da Camara dos 
Deputados do Congresso Nacional. 

Propomo[:! as seg)linte~ modificações ao 
projecto de Codigo Civil. 

Ao art. 455, substitua-se este: E' insti· 
tuida a liberdade de adopta-r. · 

Ao art. 458: supprima-se. 
Ao art. 465: substitua-se este: A adopção 

produzirá seus effeitos ainda que tenha 
filhos o adoptante ou que lhe sobrevenham 
posteriormente. 

1Jorque a Republica é o regimen da liber-
dade pura, e a Çonstituição só admitte as 
restricções que expressamente foram decla-
radas aos direitos e garantias individuaes 
(Const. Fed. art. 78), e as restricções con-
stantes dos ditos artigos não foram consi-
gnadas na lei ful!damental. 

Ao art. 748: supprima-se. 
Porque a Oonst. fed. não admitte publi-

cagões anonymas ou pseurl.onymas. (Art. 72, 
§ 12.) 

Ao art. 1803: supprima-se. 
Borque neste ca;so proeedem as mesmas 

1'azões allegadas, quanto ás modificações 
propostas aos arts. 455, 458 e 465. 

Ao a1't. 1901: supprima-se o que ~e Fe· 
gue ao vocabulo totalidade. 

Porque a Const. Fed. art. 72, § 17, ga-
rante o direito de propriedade em toda a 
plenitude,salvo (DNICA EXCEPÇÃO) a desapro-
priação por nece3Sidade ou utilicj.ade publica, 
etc. 

Rio de janeiro, 3 de maio de 1901.-Dr. 
Antonio Aguiar.-João Pereira Cardoso Thom-
pson.-Jose Leitao de Almeida.-Manoel Mo-
r-eira da Silva.-Washington Reis.-Agenor 
Noronha dos Sqntos.-Jose Honorio Go11çalves. 
-Belisario Carneiro Leão.-Felisdóro Gaia.-
Luiz Odilon de Oliv~ira.-Dr.Felix Nogueira. 
-Jose Viveiros de Queiroz.-Antonio Afro de 
Oliveira.-Fortunato Campos de Medeiros.-
Sebastião Duque Estrada. 



PARECER 
DO 

Dr. Fernando Luiz Vieira Ferreira 

Em carta que dirigi ao Dr. José Joaquim 
Seabl'a,cligno ]_Jl'esiclente da Commissão do Co-
digo Civil da Camara dos Deputa:.los, muito 
a:ntes de ser apl'esentado o relatorio conce1'·· 
nente ao titulo pl'eliminar, apontei o g1•ave 
inconveniente de se confiar ás gazetas offi-
ciaes dos Estados, a publicação das leis fe-
deracs, conferindo aos governos locaes o po-
der exorbitante de impedir á publicação das 
leis com a simples recusa de inse l'çio em 
suas folhas. 

O illustre Deputado Dr. Azevedo Marques 
evitou o defeito assignalado, com um substi-

forme, além de inspirada nas tradições do 
nosso direito: 

A lei que não fixar outro temp~ será olJri-
gaturia depois de publicada officialmente, 
cinco dias na Capital Federal e no Estado 
do Rio de Janeiro, um mez nos Estados ma-
ritimo;J do Rio Grande do Norte para o sul, 
e no EBtado de Minas Geraes, e tres mezes 
em todos ps outros. 

Póde-se I ver em um mapp:t que este sys-
tema attEmde á facili.dade de communica-
ções resultante das distancias ·dos Estados e 
da configm:ação da costa, oceanica. 

tutivo drclarando que o Governo providen~ 0 al't. 27 do titulo pl'eliminar abre uma 
ciaria sobre a publicação das leis nos Es- excepção r'w systema da naçionalidade das 
tados. leis pesso~es, sabiamente adaptado pelo pro-

Entretanto, esse methodo tambam não me jecto. · . . . 
parece o melhor. Não obstante o que diz o lllustre Dr. Clovis 

1. o Ficará a União com mais essa despeza Bevilaqua em suas _lu~inosa.s . Observaç~es 
nos Esto.dos. p1ra apoiqr a excepçao_mtroduztda, arroJO· 

2.o Conforme a diligencia ou desleixo dos me a combater a soluçao que offerece ao 
jornacs, a época da obrigatoriedade será pl'oblema ~~omplexo e capaz de observar o 
menos uniforme em pJntos equülistantes da tempo de uma Commissão especia-l, no dizer 
Capital da Reptlblica. _ dos jurist~s reunidos om· Haya. . 

Penso qve a difficnldade não reside na 
3.o O Governq poderá. retardar proposi- indagação da vontade da,s partes, para ac-

talmente a , publicação das leis nos Estados ceitar-se ,~ lei da nacionalidade do marido 
em que i::fso lhe convier, sobrando-lhe os d · · d · T · 1 auto meios de illudir quaesqner disposições pe- ou a 0 ppmetro. om~ct LO con,Ju_g·a qu_ 

ao regimep_ matru~oma~ _dos ben~, SI. na nae,s que o ameacem pela demora· determinayao das dispos1çoes da let terl'lto-
4.0 Sujeita-se tal publicação ás qualidades ria! que por serem de ordem publica devem 

variaveis da imprensa local , que tambem prevalecer' no conflicto com o direito ex-
poderá concuiar-se cqm .os que tiverem in· trano-eiro. 
teres.;;e em adiar a vigencia das leis novas. Po~· exe~nplo, sobre a prohibição d..e doa-· 

O seguinte substitnti v o, que offereço, co~- ções entre conjuges, enten_tle-se geralmente 
stitutriq, uma legislação mais simple ; -e-unF qrre-d"EJve - prevalecer a le1 pessoal do ma-
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rido, contra a opinião do. Rademburgo e 
Rucco, que julgam a matena de natureza 
real. . 

Laborioso é assignalar estas lCls de ordem 
publica deanto das qnaes cede o passo o es-
tatuto pessoal do extrangoiro, quanto ao re-
aimen matrimonial elo bens. 
"' Ora, este arduo problema sm:gir(L p1eamo 
que se mande presumir ?a .llltcnçao. ~as 
partes o regimen do pr1me1ro do!lllCiho 
conjugal, que póde ser em outro pa~z que 
não o nosso, cujas leis de ordem . publlca de-
vem sempre prevalece!' no confhcto. . 

Ficará, pois, ao criterio da magt~tra
tura, seja qual fôr o dire.it?. do r eg1 men 
dos bens nacional ou domlcillar, a obsor-
vancia do art. 18 do titulo prelimina\. 

Assim, delimitada a zona das mawres 
difficuldades no assumpto,verifica-se logo que 
o art. 27 da lei de introducção do projecto 
as não remove com o adoptar a presum-

. pção <lo que o~ ~onjuges ~e nacionalid.ade 
di:trerente adm1tt1ram tacitamente a let do 
pl'imeiro domicilio commum, para regular 
o regimen de bens do seu casal . 

Mas, porque tambem ~ão inferir que esses 
extrauaeiros c1uizeram Igualmente su bmet-
ter-so á, lei domiciliar nos outros direitos 
de familia 1 

Um pouco ma1s e es~aria victoriosa a 
doutl'ioa do grande Sctvtgny. 

Porém, tal supposição não é nada pl~usi
vel oa maioeia dos caso. , porque no pa1z do 
primeiro domicilio conjugal pó~e ter prefe-
rcocia a lei nacional do martelo, como na 
Italia, por exemplo, e não é de crer que um 
francaz e uma ingleza que alli se casem 
tenham em vista sujeitar-se ao estatuto real 
dos Halianos em materia tida no direito 
da península como do estatuto pessoal dos 
exbrangeiros. Diritto Civite I, 80, de Paci-
fici-Mazzoni-

r ão ha razão valiosa para abrir, em r.:J-
lação ao regimento de bens, uma excepção 
ao principio da nacionalitlade, que faz re-
gulae as relações de familia pelo esLatuto 
pessoal do chefe da, sociedade domestica_ 

Pelo contrario, ha toda a convenienciét em 
não sujeitar a legislações divergentes o 
que se acha unido com uma cohesão in-
disdolu vel. 

O regimen de bens prende-se intimamente 
ao modo porque a lei determina as rel-ações 
entre os coojuges, ao poder ma1·ital, ás re-
stricções so1fl'idas pela mulher em sua capa-
cidade, e toda esta materia so regula pelo 
estatuto pessoal do marido. Ül'oar um estado 
de cousas em que a f'amilia tem parte de 
suas relações regidas de cel'ta fôrma, c parto 
de i'órma diirorente, quiçá incompakvel, é 
augmentar as dilliculdados elo um prolJlema 
já de si complexo. 

Pol'tanto, os arts. 27, 28 deviam ser substi-
tuídos pelo seguinte: . 

O reaimen dos bens en~re os conJuges 
de'termfoar-se·ha, na ausencia do fa.ctos 
anti-nupciaes, pela lei nacional do martJo. 

O art. 563 do projocto póde se!' modificado, 
como propoz a Commissão RevisJra no seu 
art. 574; mas, em relação ao preço dos bens 
alienados, cumpre não retrogradar ao sys-
t erna do Codigo Civil Fra~c~z, art. 1~2, .q~e 
obriaa os successoresdefimt1vos á restttu1çao 
do p~cço já recebido e gasto de boa fé. 

Não é logico. Si o ausente, regressando, 
deve contentar-se com os bens no estado em 
que se achal'em, é porq!-le se conced~ ao 
successor definitivo o dieelto de consumll-os 
como se fossem proprios. 

Ora, e se direito não deve limitar-se ao 
emprego di~ecto das cou~as, ma~ estender-se 
ás alienaçoes, que sao oqutvalentes ao 
con umo. 

Porque permittir ao successor definiti!o 
abater para o seu gasto o gado da successao 
occupada; mas, vedar-lhe ~ender as rezes 
cujo preço lhe fosse necossarw para outros 
misteres~ 

E' tornar incompleto e incommodo o gozo 
de tal suecos ·ão, f'a.zcnclo distincções que 
destoam da natureza de uma acquisiç-ã.o 
definitiva. 

Por isso o Codigo Civil italiano, art. 39, 
limitou a responsabilidade do .herdei_:"o a.o 
preço dos bens alienados que atnda nao ti-
vesse sido pago, ove si a tuttom dovu.to. 

Proponho, pois, quo o art. 563 do projecto 
soja tra.nsforrnado no 574 da revisão, e que 
neste e substi.tuam as palavras o preço que 
os herdei1·os e demais interessados houverem 
1·ecebiclo pelos, etc., por- o preço que ainda 
for devido pelos alienados, depois daquelle 
tempo. 

O art. 1905 prolübe as substituições além 
do segundo g1'áo. 

Devia qualificar (ideicommissarias, porque 
são as que tiram os bens do cornmercio . 

Quanto á substituição vulgar, a prohlbição 
é vexatoria e ioutil. 

Si prefiro Pedro a Paulo, este a Sancho e 
este ultimo a Mal'tinho, devo ter o direito 
de instituir Pedro e, no caso de não sei' bee-
deiro, . ubstituil-o por Paulo, este por Sancho 
e este ultimo por Martinllo. Que inc0nve-
niente ha nesta substituição em 4° gráo ~ 

Nenhum, porque não lta perigo de se mu-
dar a substituição vulgar em um vmwlo. 
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II 

O Codigo Civil Brazileiro, nas condições 
actuaes da nossa organisação política, deve 
conter em seu articulado muitas regras que 
em paizes organisados unitariamente, fica-
riam melhor insertas no codigo do processo 
civil. 

Onde existe uma só competencia legisla-
tiva quanto ao direito civil e ao processual, 
para se não sacrificar a affinidade e harmo-
nia nas normas jurídicas, pó de-se incluir, 
sem inconveniente, nas leis de processo, dis-
posições que nao sendo de natureza propria-
mente processual, teem, entretanto,opportuna 
collocação entre os artigos da lei destinada 
a estabelecer a ordem do juizo. 

Por isso Ludovico Mortara, nos Principii 
di Proceduro. Civile, p. 14, combate o sys-
tema do legislador italiano que, como o 
francez, scinde a materia das provas, reser-
vando para o Codigo Civil tudo quanto re-
speita á sua determinação e valor, e só at-
tribuindo ao Codigo do Proceso as disposi-
ções concernentes ao modo de produzil-as 
em juizo. O illustre professor Pisano entende 
que no codigo' de processo deve inserir-se 
toda a disciplina das provas; opinião q.ue de 
certo repudiaria si escrevesse para um paiz 
de dualidade legislativa. 

E' que no systema u'nitario italiano po-
de-se desprezar a natureza material de uma 
regra pCilra coordenai-a com ·outras de di-
reito formal ; no federativo brazileiro, coú1o 
se acha organisado na Constituição· de 24 
de fevereiro, já isto não é possível sem aban-
dono das prerogativas ou excesso dos po-
deres que foram distribuídos entre a União e 
os Estados. 

O art. 34, rr. 23 dá Constituição da Repu-
blica, attnbue ao Congresso Federal a com-
petencia para legislar sobre direito civil e 
deixa aos Estados o direito de legi.,;larem 
sobre o processo civil perante suas justiças. 

Sendo a acção civil um acto jurídico des-
tinado a dar efficacia ás relações jurídicas 
civis, normalmente o legislador do direito 
civil é o competente para estabelecer o pro-
cesso rcspect~vo, pois esses direitos estão na 
razão de principio para consequencia. 

Portanto, a faculdade que têm os Estados 
de legislarem sobre processo civil é ano-
mala, e como tal restricta ao que pertencer 
rigorosamente ao direito formal. Não vae 
além das regras relativas ao modo de pro-
cessar ; circumscreve-se ás formalidades e-
prazos. processuaes, á parte dynamica d'a 
acção. 

Quanto disser respeito ás relações jurídicas 
preexistentes entre os co:atendores, quanto 
fôr relativo aos direitos que o aui;or pre-
tenda tornar effectivos e ás responsa.b:ilidades 

que pezam sobre o réo e seu patrimouio, 
tudo isto esca:pa á alçada dos legisladores 
estaduaes. . 

E~te criterio deve prevalecer nas leis pro-
cessuaes dos Estados, para não consagral'em 
antinomias' ao direito material da União, e 
nos codigos decretados por esta, para não 
descerem a regras de direito formal que a 
Constituição confiou aos Estados. 

Por commodidade forense po'dem os codi-
gos estaduaes de processo reproduzir em seus 
artigos o direito' substantivo da União, com-
tanto que lhe não introduzam derogações. 

Mas, para que haja um respeito á compe-
tencia federal por parte dos Esta:dos ê indis-
pensavel que nos codigos da União se for-
mulem a; regras que, parecendo á primeira 
vista de direito meramente fornial, são na 
essencia norma de direito material. Para 
evitar equívocos na grammatica legislativa 
cumpre assignalar to'dos o.; substantivos que 
poderiam ser tomados como adjectivos. 

Ha dous methodos a seguir: o primeiro, é 
em lei processual da União, declarar os arti-
gos applicaveisás acções ititentadas perante 
as justiças locaes; o segundo, é in'C'lu·ir essas 
disposições de direito no pro'prio Codigo 
Civil. 

Parece-me preferível o ultimo systema, 
não só por se1• adoptado pelo projecto em 
muitas materias_, como porque o Codigo 
C i vi:l será mais conhMido dos legis1adores e 
juizes pstaduaes do que as leis processüaes 
da justiça federal. 

Entr~ as disposições de direlto civil mate-
rial, a:pparentemente processuaes, que nã? 
foram comtempladas no projécto de Codigo 
Civil l'o:rmuladà pelo D1\. Clovis Bevilaqua 
estão íL ordem dos hens para penhora e a 
enumeração das cousas isemas dessa medida 
de exeeução. 

A ordem para a penhora não é processual, 
como parece, porque se observa na occasião 
de exeeutar o devedor. Tambilm o principio 
de est~rem os bens do devedor ,sú]eitos ao 
pagam,ento de suas di vidas só pótle opegar 
por in.eio de uma execução, mas nel;Il por 
isso d~ixa de pertencer ao direito material, 
achanclo-se até éonsagrado no art. 1681 do 
projecGo. 

A ox.·dem para a penhora não é uma for-
malidade processual: oHa exprin1e, mesmo 
sem wocesso algum ein andamento, a po-
sição do patrimonio do devedor· relativa-
men"tf1 ao direito do credor. 

Si a sujeição dos bens ao pagamento das 
divida,s é de direito ma~erial; tambem o é a 
isençã,o dos bens de uma classe, existindo 
bens de outra sufficientes para o paga-
mentq. 

Tenho moveis e semoventes CJ.Ue,"' vendidos 
uastarn para o pagamento do meu cl'edor : 
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o direito que me assiste de conservar os nãe pude c:mvencer-me de que a ordem dos 
meus immoveis Não é materia de processo bens ,para a penhora e o privilegio dos bens 
da competencia dos legisladores estadoaes, não penhoraveis sejam materia de direito 
mas sim do legislador a quem a constituição processual attribuido aos Estados no dualis-
outorgou a incumbencia de decretar a res- mo legislativo adoptado pela Republica. 
ponsabilidade de meu patrimonio para com Em um reg:imen uoitari,) a clas;>ificação 
o direito creditorio daqàelle a quem me dos creditos era ~stabelecida pelas leis pro-
obriguei civilmente. cessuaes quando regulavam o modo pratico 

O mesmo d.ireito tem o sujeito activo da do concurso de prefereneias ; mas, nem por 
ebrigação que contrahi : não lhe posso dar isso o p1•ojecto omittiu o assumpto, atten~ 
direitos e acções, para se pagar vendeu- dendo ás modificações constitucionaes por 
do-as judicialmente, si tenho dinheiro, ouro, que passamos. 
prata, pedras preciosas, em quantidade suill- Pois, a ordem dos bens para a penhora e o 
ciente. privilegio dos que são isentos dessa medida 

Identica observação cabe a respeito dos deveriam constituir no aspecto passivo, eu-
.beus que não podem ser penhorados ; apon- tre as parcellas constitutivas do patrimonio 
tal-os, istp é, abrir uma excepção á regr.a respoosavel, uma especie de preferencia 
do art. 1681' do prajêcto não póde ser da regulada pelo CoJigo Civil, de modo mais 
competeucia das legislãturas locaes. " completo do . que se acha nos arts. 1701 e 

Entretanto, o projecto não os indica ex- 1710 do projecto. 
pressamente, como seria para desejar, e só Si a regra de estarem todos os bens sujei-
por argumentos dos arts. 1701 e 1710 se po- tos ao pagamento das dividas do dono o co-
deria inferir quaes são esses b(ms exce- digo ab-re uma eicep~ão no caso de insol-
pcionaes. vencia, é curial que essa mesma excepção 

Parece-me, pois, que o art. 1.681 deveria vigore no caso de ama execução contra 
ser completado com o art. 512 do regul. quem não está insoivavel, ou estando, não 
n. 737 de 1850, ficando assim redigido: usarem os credores do direito concedido 

«Os bens do devedor estão sujeitos ao pa- no art. i684 do projecto. 
gamento da:s dividas na segúinte ordem: Dir7se-ha que o Codigo deL&a aos Es'tados 

1", dinheiro, ouro, etc.» a indicação .dós bens não p ~mh0raycis e que 
A_ este artigo seguir-se-hia outw deCla- DO .art. I. 71·0 apenas se oecupou ,de um caso 

rando os bens isentos de tal responsabilidade, especial. Sendo o sequestro dos bens de um 
que poderiam seres dos ns. 2 a 4 do art. 1701 insolvente, a União (iéc'lara quaes os inse-
do projecto, Mcrescentando-se ao n.. :il-e questravcis; sendo qualquer outro seqiiestro 

. os úuensilios neceasarios P,a;ra pr·eparal-as, . ou execação, as excepções ficam ao bei pra-
como faz o n. 3 do art. _ 581 do codige de zer das legislaturas estadoaes. _ 
l?rocesso_ c~ vil italiano, pela mesma razão de : Mas, isto é banir do assumpto toda cohe-
li.umanidade. rencia legislativa e ao mesmo tempo armar 

Isto, a Hão querer reproduzir nos arts. 529, os Estados de um grande poder em relação 
530 e 531 do reguJ.. 737, substitui·ndo a ao credito, permittiodà-lhes augmentar o 
expressão isentos de penhora por isentos de numHro de bens iisehtos de penhora, . crear 

-responsabilidade, e11 não sujeitos ao paga- homestead ou rriesmó abolir iud·iree·tamente · 
mento; mais pro]l'riâ.s para tim CO'digõcivil. . a regr~ do art. 1681 _com a generalisação 

Todôs estes art_fg'os asoim C'Olls f!tu-i:dos Não ill:e'privilegio. 
ficariam bem C@Uoca:d:os ent·re íts dlsposiçõ·es Não seria tambem conveniente decla·rar no 
concernentes á insolvencia ; mas, deveriam Godigo Civil os casos de embargo H seque-
ir para o titulo 2• do mesmo livro, onde stro ~ 

· cGJnstituiriam o 7• capitulo, eu entãe> a São medidas que se real'isam processual-
6" secção do capitulo 2°, serie que se deElO· írrente c neste aspede pertencem á compe-
minaria., Da eo-;ecução em pa·gamento. tencia dos Estados ; porém, essas medidas 

Não. é ir'rf'flectidâ.mente que faço estas constituem ga:ra:ntia:s de direitos, e como 
observações secundarias a0 admiravel tra- taes, a taxação dos casos em que podem ser 
balho do illustre brazileiro, Dr. Clovis Be- einpregadas é tão proce~sual como o bro-
vilaqua, mas porque, não obstante a opinião cardo-Quem se obriga, obriga o que pos-
coqtraria de dous illustre3 deputados, ainda sue.-F'ernanclo Luiz Vieira Ji'erreira , 



EMENDAS APRESENTADAS 

Á 

Mesa da Camara dos Deputados 

(SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 1901) 

EMENDAS 

Aú art. 681 : - Accrescente·se -da cir-
cumscripção jndicütl'ia d11 sua situação. 

Ao p1·ojecto do Codigo Civil Ao art. 895 : -Depois da palavra - re-
gistro - in·terc.tle-se: da circumscripçlão ju-

Supprima-se toda a parte que se inscreve diciaria. . 
-da superficie-constante do capitulo 3° do 
titulo 3°, arts. 826 a 832. · 

Consequentementé: _ Ao wrt. 974:- Depois da palavra- }.lrC-
Supprimam-se:- o n. 5o do art. 954 c dial- intercale-se : d11 cii'cumscripção judi-

lettra B do art. 802. . ci11ria: e depois da palavra : -referir a-
I . 1 substiL~a-se : - mais ele ~on- por-i'r.nmo-

Sa a das sessões, 30 de JUllO ele 1901.- vei ; si ·uados em circumscri-pções J·udiciarias 
Co1·netio da Fanseca. di1Iere11 tes. · · 

SESSÃO DE DE AGOSTO Dl" 1901 

Substitua-se o disposit ivo do art. 1940, 
pelo seguinte : 

Os filhos naiu!'aes legitimados por escri-
ptuea publica especial ou testamento sole-
XJ?.UO e legal, são' equiparados aos filhos legi-
trmos para os offeitos da successão. 

Sala das sessões, l de agosto de 1901. -
Raym.undo ele Mi?·ancla. 

Ao at·t. 605 - Substitua-se: 
a) Pela inscripção do titulo ha1Jil p11ra 

transf'eril-a no registro predio.l da circum-
scripç5.o jtldiciaria, onüe estiver situado o 
imrii.ovel. 

Ao art. 996 : -Depois da palavra: - pre-
dii1l -intercale-se : officio, pot' sua natu:-
reza, unico, privativo e indiv:isivel dentro de 
c:tda circumscripção judiciaria. 

Ao art. 10~6 :~Depois da palaVl'a : . CÍl'-
cumscripção- intercale-se : judiciaria ; 

Sala das sessões, l de agosto de 1901. -
Ba1·bosa Lima. · 

SESSÃO DE 5 DE AGOS'I'O DE 1901 
St1pprima-se o n.rt. 458. 
Sala das sessões, 5 ele 11go to de 1901. -

li:Ioreira. Alves. 
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Art. 1969. Supprimam-se as palavras : -
declarado as ra.zões por que faz. 

Sala das sessões, 5 de agosto do 1901. -
i\101·ei1·a Alves. 

Supprima-se o art. 1962. 
Sala das Sessões, 5 de agosto do 1901. 

Moreira Alves 

Ao art .1376. Accrescente-so :-Se o pre-
dio urbano porém, for occupado por ost:the-
lecimento commercial, o prazo pal'a des-
occupal-o será de tros mezes. 
. Sala das sessões, 5 de agosto de 1901. -
ll1orei1·a Alves 

Suppl'ima-sc o paragi'apho unico do artigo 
394 e accrescente-se ao art. 396, o seguinte: 

P aragrapho unico. O divorcio rompe o 
vinculo conjugal, sendo extensiva esta dis-
posição aos casos já julgados por occasião de 
ser p1·omulgacla a presente lei. 

Supprimam--se tamhem os arts . 404, 405 e 
406. 

Sala das sessões, 5 de agosto de 1901. -
li:Io1·eim Al·ves. 

Diga-se : - Os filhos espurios, pelo reco-
nhecimento paterno ou materno, ficam equi-
parado3 aos legitimas on legitimados pal'a 
todos os elfeito;,; de direito. 

Sala das sessões, 5 de agostJ de 1901. -
Hem·iq ue LrJ gclen. 

Ao art. 722 - Supprima-se o ultimo pe-
ríodo. (l) 

Ligeiras notas 

(!) P~u·a que dizer, com o risco de crear 
· confusõm•, quo o condomino poderá ser co-
agido á divisão, quando, aliás, a regra geral 
está formulada no art. 727 ~Para que «co-
ogil-o a vencler o qu_inhlío » (especie de des .. 
apropriação por utilidade privada), desde 
que seja a cousa clivizivel; impedindo o ex-
ercício do direito real de propriedade pela 
falta de cumprimento de uma obrigação pes-
soal1 

Vol. II 

Aos arts. 723 e 724 - Sejam supprimi~ 
dos. (2) 

Ao art. 731-Substitua-se a palav1·a «mais» 
-pela palavra «out1·os.-. 

A Secção li (desde o art. 732 até 738)-
Seja supprimida. (3) · 

Ao art. 1380-Substituam-se as palavras 
«seis mezes»-pelas palavras «sessenta dias.>> 

Aos arts. 1381 até 1385- Sej1m suppri-
midos. (4) 

Pal'le geml 

Li v. I, tit. 1°, cap. I: 
Art. 9° -ultima parte - em vez de- auto-· 
rizado pelo tntor - diga-se - com auclien-
ci a elo ttttor. 

(2) Se não ha accordo ent1'e todos os con· 
dominos quanto ao modo de gosar, adminis-
trar e conserva,r em communhão a cousa 
divisível, me parece melhor deixar, como 
unico remedio, a divisão, segundo o art. 727. 
E se for indivizivel a cousa, a solução será a 
do art. 731. 

Pois, se o ideal do Direito deve ser diffi· 
cultar o 06tado de communhão, facilitando a 
sua extincção, se me afigura perigosa á paz 
e aos princípios jul'idicos do domínio, o .que 
peemittem os arts. 723 e 724. Penso qne 
bastam os arts. 1619 a 1623. 

(:3) A razão justificativa da administl'aç-ão 
e aluguel da consa commum, segundo o 
art. 732, é a impossibilidade do uso e goso 
em commum. Para isso, porém, a solução é 
a r o ferida mt nota anterior. « Administração 
de conclominio » não me parece idéa ou ex-
pressão muito feliz. E, entre nós, applicar 
ao condomínio em geral o imperio do voto 
da métioria, ob1•igando a minoria, ;:t imagem 
do que acontece nas socieclades, não parece 
conveniente. Os codigos Allemão, art: 745, 
e Italiano, 678, tivernm motivos especiaes 
melhor adaptaveis aos re::pectivos paizes do 
quo ent.re nós. O codigo Portuguez,art.2179, 
manda regular a administração da cousa 
commum pelo disposto nos arts. 1249 e se- . 
guintes que tractam das socieclades, o quo 
presuppõe contracto, isto ê, concurso unani-
nJe de vontades. 

(4) Quem, como eu, conhecer por experi-
encia propria a vida intima da lavoura no 
interior do paiz, se convencerá da ·imprati-
cabiliU.ade das normas dos arts. 1381 a 1385 
com a obrigatoriedade goral que o projecto 
pretende dat-lhes. Melhor é, portanto, que 
fic1ue dependendo ele estipulação ; e, em falta 
desta, vigore a regra invencível d~s usos 
locaes. 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1901. 
Azevedo Marques, 
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P(wle especial 

Liv. I, tit.Jo,cap.li: 
Art . 219, n. 6 -Substitua-se pelo se-

guinte : Certidão do obito do conjugo falle-
cido, ou da annullação ou do divorcio do ca-
samento anterior, se algum dos nubentes o 
houv('r contrahldo. 

Cap. I!I: 
Art. 226, n. 6-Accrcscontom-so as seguin-

tes palavras-Ainda não dissolvido. 
Art. 226 u. 7-Supprima-so . 
Art. 226, n. 13-Substitua-se pelo seguinte 

:.... A mulher viuva ou separada do marido, 
por divorcio, nullidade ou annulação do 
casamento, até dez mozcs depois da viuvez 
ou da sentença do divorcio, ou da sentença 
·que declarou nullo ou annullado o casa-
·mento, salvo se depois desta on daquella, e 
antes do referido prazo, tiver algum filho. 

Tit. 3°, cap. V: 
Art. 355-Supprima-se. 
Art. 356-Supprima-se. 
Cap. VI: 
Art. 389- Supprimam-sc as p:~.lavras

• . . comté\n to quo não excedam á terça do 
doador. 

Tit. 4•, cap. I: 
Art. 394-Depois da palavra- termina-

accrescente-se- ... «e dissolve-se. >> 
Paragt•apho unico- Supprima-se. 
Art. 39{\ -Substitua-se pelo seguinte:- O 

pedido de divorcio só póde fundar-se em al-
gum dos seguintes motivos: . 

1o, adulterio ; 
2•, crime tentado por um dos conjugas 

contra a vida do outro ; 
3°. sevicia ou injuria grave; 
4°, condomnação do marido em qualquer 

dos casos do lenocínio previstos pela loi 
penal; 

5°, coodemnação elo um conjugo a. 20 an-
nos, ou mais, de prisão ; 

6°, abandono voluntario do lae conjugal, 
durante dous annos continuas; 

7°, dcmencia ou loucura irremedia vel de 
um dos conjugas, tendo esse estado já durado 
tres anuas, na constancia do casamento. 

Art. 397- O n. 1 deve ser o seguinte: -
So o réo for a mulher o houver sido vio-
lentada. (O mais como está, alterando-se os 
numeras.) 

Art. 309-Supprima-so. 
Art. 400-Supprima-se. 
Art. 401-Supprima-se. 
Art. 401-Substltua-so polo sogulnt(': -

A sentença do elivorcio produz a disso!u-

ção do vinculo, c· faz cossar o rcgimon dos 
bens. 

Art. 405-Substitua.-so pelo sogtlinte :-
Os conjugas divorciados podem casar-se 
do novo, vigot•ando o mesmo regimen dos 
bens do casamento anterior. 

Cap. H: 
Art. 407-Supprima,sc. 
Art. 408-Em vez de-Sendo o divorcio 

litigioso- diga-se -Julgado o divorcio-. 
(O mais como está). 

Tit. 5", cap. li : · 
Art. 422- Supprimam-se as palavras-

... ou a separaÇ'ão dos conjuges. 
Cap. VI: 
Art. 472- Em vez de-São direitos do 

pae- diga-se-são direitos do progenitor-. 
Tit. 6", cap. IV: 
Art. 557-Supprimam-se <tS palavras-

... sem pro que não esteja separado judi-
cialmente. (O mais como está). 

Liv. II, tit. 3•, cap. II:- Supprima-se. 
Cap. III:-Supprima-se. 
Cap. XII: 
Art: 957- Substitua-se pelo seguinto:-

Vencida a lJypotheca po ·tcrior, reputa-se 
vencida a anterior, não podendo, porém, o 
segundo' credor executar a hypotheca sem 
notificar judicialmente o primeiro, 

Art. 959, la parte-Supprimam-sc a1 pa-
lavras- ... ou o credor não a executo. 

2• par-te - Substitua-se pelo seguinte -
Para 1t remissão, nesta ~ caso, eleve o 
credor posterior consignar a importancia 
da divida e das despezas judiciacs, caso se 
promoya a oxcç:ução, intimando o credor 
ant?riq1~ pa~a le:antal-<t. 

L1v . .:>0 , t1t . 5, cap. V, 
Art. 1332-Supprima-se. 
Art. 1337-Supprima-sc. 
Art. 1342-Substitua-so pelo seguinte---

A doação é revogavel, além dos ectsos em 
que o r qualquer coutracto, por ing ratiJ.ão 
do donatario. 

Art. 134:3-Supprima-se. 
Art , 1344-Supprima-se. 
Li v. 4°, tit . 1°, cap. I: 
Art. 1901-Supprimam-so as palavras-

... mas se houvor herdeiros neccssarios, o 
testador não poderá dispôr de mais do quo 
a ter(~ da herança. 

Art. 1902-Supprima-so a palavra-tam-
bem (o mais como está). 

Cap. II: 
ArL. 1907-Supprlma-se o paeagra_phu. 
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TH. I!, cap. II : 
Art. l9<H -Substitua-se pelo seguinte : 

Se o faUeciuo deixar conjugo, terá este 
direito a urna porção do bens, igual á de um 
filho, sempre que o regimen mat l'imonial 
não lhe dor direito á meiação de todos os 
bens. 

Ar /;. 1942 : Subs titua-se pelo seguinte : 
Não havendo herdeiros da classe dos des-
cendentes, serão chamados (L successão os 
ascendentes, e o conjuge sobrevivente quan·· 
elo o regimen matrimonia l não lhe der di-
rei to á meiação de todos os bens. 

Art. 1948- Supprima-se o paragl·apho. 
Art. 1949- Substitua-se pelo seguinte : 

Na falta. de descendentes o ascendentes a 
herança. será devolvida., por inteiro, ao con-
jugo sobrevivente . · 

Tit. 3°. cap. II : 
Art. 1963-Supprima-se o n. 4. 
Cap. HI: 
Art. 1936- Su1.Jstitua-so pelo seguinte : 

Este codigo reconhece como testamentos 
ordinarios : 1 o, o publico, escripto por ta-
bollião ; 2°, o cerrado ou mystico ; 3°, o 
holographo ou particular. 

Art. 1968 ( 1 o) - Em vez de- cinco tes-
temunhas, varões e maiores de quatorze 
annos-c.l.iga--se-cinco testemun bas idoneas . 

Art. 1974 ( 4°) - Sub.>titua-se pelo se-
guinte : 

Que o testador o entregue ao oflicia1, pe-
rante te .. temunhas idonoas, em m1mero. 
pelo men os, do cinco . 

Art. 1082 ( n. 2) Em vez de - cinco 
testemunhas, va,rões e maiores de 14 annos 
- diga-se - . . . cinco testemunhas ido-
neas . 
· Arts. 1987 a 1089- Supprirnam-se. 

Cap. VI: 
Depois do arL 2030, tLccroscente-se 

Art. O testador que tiver descendentes ou 
ascendentes ou conjugp. successivel, não 
póletá. dispor do mais da terça de seus bens, 
em favor ele qua\q uer corporação religiosa, 
ou de qualquer membro de cOI'poração re-
ligiosa ; as outras duas partes cabem aos 
descendentes ou ascendentes ou ao conjugo, 
segundo o di spJ3to no cap. II do tit. 2° 
deste livro. 

·Paragra pho uni co. Calou la .. se a porção 
disponível, pela somma dos bens existentes 
na época do fallecimentoclo testador, dedu-
zidas as dividas passivas o as cl.espezas do 
funeral. 

Art. Os filhos menores do testn.dor, ex-
cluídos da succcssão, terão direito a uma 
reserva que será destinatl.a its despezas com 

a sua instrucção, eclucação profissional e 
m:1nutenção até a época da maioridade. 

Paragrapho unica. Esta reserva será arbi-
tr:do pelo juiz do inventario, depois de ou-
vir o tutor dos menores e o curador geeal 
do-3 orphãos, tendo em attenção o valor da 
successão e a importancia daquellas despezas, 
que seríb calculada por peritos. 

Cap. XU: 
Arts. 2086 a 2090- Supprirnam-sc. 
Cap. XIU : 
Art. 2091 a 2093-Suppl'imanl-se. 
ArL 2146, pa.ragrapho unico -Em voz 

ele- vinte annos-diga-se- trinta annos. 
Art. 2150- Supprimam-se .as palavras-

comtanto que não prejuclique a legitima dos 
herdeiros nocessarios. 

Cap. IV: 
Arts. 2159 a 2177-Suppriam-sé. 
Cap. V: 
Art. 2179- Supprima-se a 2" parto do 

artigo. 
Sala das sessões, 3 de agosto de 1001.-

Adolpho G01·do.-Fausto Canloso. 

Razões c1ue em tempo serão expost.as, nos 
aconselham a não intervir mais elo que ora 
fazemos, no trabalho legislativo de que é 
objecto vresentementc o projecbdo Codigo 
Civil. 01Terecemos apenas algumas emendas 
que sanam as inconstitucionalidades quo en-
feiam essa obra, evitando outras as funestas 
consequeocias de certos dispositivos que 
manteem, ou tendem a introduzir, serias 
perturbações em nosso decahido regimen 
economico, já de si tão profundamente al-
terado pela tremenda crise actual. Eis as 
modificações que propomos, e mais dous 
aclditivos quo, , a nosso ver, são indispen-
saveis. 

Accrescente-so : 
Art. 6 a. Ao interpretar a lei, observar-

se-hão as seguintes regras : 
l. Quando o sentido ela lei fôr claro, nJ.o se 

despresará. a lettra da mesma, para con-
sultar seu espírito ou a historia de seu 
estabelecimento. 

II. O contexto da lei servirá para eScla-
recer o sentido de cada uma de suas partes, 
do maneira. que haja entre ellas a devida 
correspondencia e harmonia. 

Art. 6 b. Nos casos a que se não possam 
applicar as regras precadentes, interpre-
tar-se-hão as passagens obscuras ou contra-
dictorias , do modo que pareça mais conforme 
ao espíri to geral da Legisla)ão, á oquidade, 
o sobretudo á liberdade. 
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_ O art:' 6 ~- a reproducç:ão fiel dos aets. 19 tumo lon(}'amento usado prevalece ás leis 
é 22 do Oodigo do Chile. O art. ô b encerra imperiaCS

0

» (livro Ill, titulo 6'1), apozw do 
a douteina do art. 24 do mesmo codigo, do immenso prest igio de que estas gosavam na 
5rt. 78 da Constituição Fe{eral e do fra- época! . 
gmento 122 cl.o tiLulo 7, c~_a l oi 5, do Diges- A Russia sondo uma centraltsa,da monar-
to.-Entendemos que é · dispensavol funda- chia unitaria, de poder absoluto, facilita esta-
mental' as vantagens do tJ.es rogrJ.s intor- bclocer-sc, por vi<t legislativa regular, o 
pretativas, para a sincera ap1'licação da lei: quo, não scntlo assim facultado, S:l vem a 
ellas nos parecem obvias. estabelecer il'regularmente, . ou pel~s cos-

tumes ou pcln. incvita vcl dtvergencm das 
Acc.r~scente-so, depois do aet. 10 : decisões, quando não pela f~rça dos pronun-

'·Par~rapho unico. O Congrcsw Nac.ional cia.montos populares. As lc_: -~ funch1menLaes 
poder.á. ad'mittir as modificações nas leis dos domínios do Czar (socçao I, capltulo _7) 
fcdcra,es que os Estados lho req ucirarn, com preceituam: «As leis toem vigor no Imperw, 
o·tim .(]c. melhor adapta l-a~ aos usos c co~ tu- ou de um modo uniforme c com toda sun. 
mos peculiares de cada um dellc.-·, corntanto forç-a, ou coM MODIFICAÇÕEs Ell~ ALGUMA nm 
que as mesmas modificaçces só possam ter suAs PARTES, conf'cn·me as loc«.ltdacles. » 
vigor em seus respectivos tenitorios. A extensão dessas modificnções, os lagares 

Mim esta disposição a a-ttcnder a es.: a.s a quo são applir.~veis, e o l.iame clell~s co_I~ 
diversidades fatacs em sociedades do propor- as .leis goraes, sao dcterr~:nnados po1 lets, 
çpos maismodos tas, qua,nto mais em a no3sa, ordcnanç~s c ous'aves pal'tl?ularcs._ 
espalhada em immonso territor.io-q uasi do A Repu blica Federal hrazllcH'a nao se pó~e 
tamanho da Europa int Jira, onde cxiskm mostrar mcóos tolerante do que a autccrac1a 
tl'inta e tantos corpc·s de leg;slação dili'ct'en- moskowita.. 
tos- vivendo dezoito milhões do bi'azileiros E note-se bom : não ha na disposição pro-
sob os mais opposto.; climas, em zonas apar- posta nenhum dos apontados perigos que 
ta.das c variadíssimas, apresentando costumes commummento dccori·em, ao vê,· dos unHa-
de consirleravcl desscmclltanç·a. Sabemos ristas, do facto do admittir-se quo o~ ins ~i
quo o legislador cons-,ituinte manteve a tutos lcgislativoJ possa.m ter gol'açao em 
unidade elo direito, mas esta não p~de sc_r mais do um ponto elo paiz, em c::t.c~a Estado, 
absol_uta. Baste-nos. allogar ctu~ a l~tclll- _por exemplo. Nes te ca. o,. cada um ~ellcs 
genc1a lturr~ana é d: stgoal :. o JUIZ _A_ wter- regulava por si, por autor tdade proprH1, as 
preta a lct do corta maneu·a, o JlllZ B de suas relações jurídicas; na hypothcsc, apenas 
outra; dahi dLtas jurispr-wlencias c,portanto, podem solicitar modificações nn.s leis : <l. 
d~as i~evitavois correntes juridic[I,S. A cst_a. dilfcrença 1~ radical. O Congecs_so é quem 
cltvet·sulade no espaço, accrc~ccnto·se a d1- soberanamente resolve . Fica éJ SSlm resguae-
vet•sidado no t empo :-quem ignora que dada a sua autonomia. 
num determinado pct·iodo da evolução so- A o-oL'.1 din·a-so-nos se o altoeaç·ão pedida 
cial, ~s textos são cnte~didos de ~órma por fot' .fustissinl'a 0 toda~ia não convenha sua 
que DE-O o era_2u no :pcnodo antenor, e por adopção a tpdos os Estados, por qucdc~atton
que nao o serao mais no subsoqucnto ~ del- a, a pec:te:xto de que isso contear1a um 

Além dtsso, o proprio auctor do Projccto exagm·a.tlissfmo unitarismo legislativo ~ Poe 
do codigo, a commissão revisora e o Go- que não fc•qu!Lal-a., na fórma que propomos, 
verno, mostraram assim p·ensar reconhe- que conci lia duas tendencia:>, sem r9al sacrt-
cendo quo ha d!:;cordancias que convem ficio da qup fui preferid ~t até ho~c pelos 
rospeita1'; é o quo ficou manifl!sf·o no aetigo legisladores 1 E é apportuno ass1gnalat': 
13i7, relativo aos prcdios urbanos : « o tempo isto adopta.ndo, em nada olfondomos a Con· 
da locaç-ão mrâ regulado pelos tlsos locaes » ; stitulção; ella prcweevc quo é ao Con~ec:~so 
no art. 1644, relativo á tJat·ceria agrícola : Nacional qnc cabe« legislar sJbl'e o tlt_eelto 
«Os caso não prt vistos nos artigos antecc- civil, comrr\c!'clal c criminal da Ropubl10a », 
dentes .. . serão decididos confurme os usos mas EM NENHUM DI': sEus TEXTOS declara 
locacs »; no art. 1G69, rcln.tivo á. pat·ceria que essa lc~islação deva ser i'lcntka para 
pocuaria : « Presume-se annual a partilha toJo o Bra~il. Antes, no n. 2! do aet. 34 de-
da producção... quanJo outro não for o teemina quo compete ao Corpo Legislativo 
tempo· fixado pelo contracto ou pelos usos « est[l,bclec~t· leis UNIFORMES sobt•e natura;Ji-
locacs. » E' o mesmo espidto de saudavel sação », de onde sa conclue logicam cmte que 
relativismo já patente no codificadoe fe- pôde cstab lccee !ois que não scj:un uni-
lippino, o qual, inton tandJ unificar o direito, formes. 
6)ntretanto, dizia : Costumo do Reino, onde Tudo que rcpt•esente uma gr:tça ás popu-
é fui to algum con t : acto, :>o guat'da este» lações dos E tados, som quebra da unidade 
(liVl'o III, titulo 59, § 10) ; indo el!e até o politica, dBvo fitWr a União; é o meio do 
extremo liberalismo que se vae ver : « Cos- despertat' em favor do poder supremo do 
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paiz uma forte sympathüt, seguro penhor do 
mais energica e mais estreita, de maior o 
mais firme cohesão nacional. 

Supprima-se o art. 748. 
Porque não póde haver no Brazil publi-

cação anonyma on pseucl.onyma, em vista do 
v,rt. 72, § 12, da Constituição Federal: «Em 
qualquer assumpto é livre a manifestação 
do pensamento pela imprensa, ou pela tri-
buna, sem deponrloncia do censura, rcspon-
den .lo cada. um pelos abusos que commetter, 
nos casos e pela fôrma que a lei doterrninar. 
Não é pertnittido o anonymato.» -

Supprinp.m-so as disposições das lettras 
A, B o C, da secção II do capitulo 6°, titulo v, 
livro III. 

O ·poder civil não tem compotencia para 
regulamentar o trabalho humano. Estamos 
ha muito na fecunda éea moderna da activi-
<'l.ade sem peias, sem entraves de classe 
a1guma, por parte do poder publico. Lumi-
no>.:o texto da Lei magna fil'mou-o entl'e nós 
elo modo mais completo e peefeito : «E' ga-
rantit.:o o livre exercício de qualquer pro-
fissão 1"oral, intellectual e industrial (art. 72, 
§ 24) », dizendo antes, no § 12 do mesmo 
artigo, que« todos são iguaes perante a lei», 
tanto o humilde criado de servir, tanto o 
rude lavrador, como o arrogante medico ou 
advogado, o orgulhoso homem de lettras, ou 
o banqueiro potentado. Quanto á liberdade, 
a Constituição terminantemente decretou, 
om seu art. 78, só admissíveis as excepçõos 
EXPRESSAMENTE declaradas nesse glorio-
síssimo Estatuto. 

Supprimam-so os arts. 1761 e 1762. 
P1·etendem regular ma teria que só a moral 

póde regulai'. 
Quanto ás rifas, estas até estão prestando 

um momentaneo serviço ao commercio, no 
presente momento, de e&tagnação mercantil. 
Grande numero de casas logrum fazer al-
gumas venda'3 por meio de uma prestação 
.semanal ou mensal, com direito a uma rifa 
dentro de um daquelles prazos, até que· se 
obtenha pela sorte o obj.3cto ou q~w se pague 
a totalidade de seu valor. A easa Ecli:son 
chega assim a ter uma feria de seis contos 
do réis. Em que p1·ejudica á nossa commu-
nldade com isso ?. 

Curioso é que o Estado ·persiga as rifas e 
loterias particulares, c todos os jogos cha-
mado.> illicitos, c mantenha em larga escala, 
com a Loteria Naciona.l, a exploração des.:;es 
vícios que a,ssim p:ocura extirpar ! 

Supprimam-se os arts. 1803 o 1804. 
Porqu0 violam a liberdade ampla da lei 

fundarooatal, só resteingida,em algunscasos 
e SEMPRE EXPR118SAJ\1ENTE, C01110 já. dissemos, 
declarando olla peremptoriamente que «a 

esp eci(icaçao elas gm·m·•t ias e cli1·eitos expressos . 
na Constittdçtio NÃO EXCLUE OUTRAS GARA!\'· 
TIAS E DIREITOS NÃO ENUMERADOS, mas re· 
sultantos da fôrma de· governo que ella 
estabelece o do3 princípios que consigna 
(art 78) ». O Estatuto supremo reser'va para 
o poder central a « instituição de bancos 
emissores (art. 7, § I, n. I)», e no art. 34, · 
n. 8, diz que é da competencia do Con· 
gres.;;o « crear b~wcos de emissão, legislar 
sobre emissão bancaria e tributal-a » ; EM .• 
TEXTü ALGUM, porém, conferiu ú. União o di- · 
r ito rle vedar quo os cidadãos, sob sua rê-
ponsabilidade, emittam titulos ao portador, 
de qualquer natureza, pois isto fôra despo-
ticamente attentar contl'a a liberdade que 
a cada um assiste, · de fazer livro uso do 
pr0prio credito, ferir do frente uma das 
regalias mais essenciaes do dil'eito indivi-
dual, no que concerne às relações industriaes. 

Mas os arts. 1803 o 1804 não atacam de 
face a liberdade constitucional tão sómente: 
golpeiam de modo muito grave o nosso com-
batido organismo oconomico. 

Escassissimo o capital, qua'3i desappare-
cida a confiança, nenhum o credito bancario, 
oxhausto o trabalho de toda a classe de re-
cursos communs, é licito aos homens de Es-
tado deste paiz julgarem de todo a industria, 
fulminando os poucos elementos de credito 
de que póde lançar mão o particular ha,-
nesto e cujo nome ainda seja um patrimonio, 
em bem do desenvolvimento das operações 
de seu negocio ? A nosso vêr fôra essa uma 
revoltante tyrannia. 

Posso com a minha assignatura e a minha 
responsabilidade augmontar o meu capital 
disponível, para o florescimento ela acção in-
dustrial a que me voto: quem me tolha de 
o fazer attenta contra a minha integridade 
mora!, que o Estado não póde offendei', e 
contt'a a ordem fundamental da sociedade, 
cujo livro . surto assim criminosamente se 
entrava. Um motivo de alta convenioncia 
publica, diz-se, impõe as restricções da lei: 
veda-se o titulo ao portador pela perigosa 
concurrencia que viria a fazer ao titulo 
legal. o papel-moeda. 

Primeiro, é preciso antes examinar se nos 
é permittido instituir essa prohibição. Se-
gundo, tal concurrencia é impossi vel, admit-
ti-ndo-se as proprias theorias d.os doutores 
officiaes. Conforme a lei de Gresham, quo 
tanto citam, a moeda mà expelle a moeda 
boa. Ora, na hypothese, a moeda má seria 
a inconvertivel, reduzida hoje a menos da 
terça parte do seu valor nominal ; a boa, o 
bilhete· a.o portador, convortivel, de uma 
firma re3peitavel. Logo, a dar se ·a cón-
~m·rencia, o unico titulo prejudicado fôra Q 
titulo particular ao portador, o qual. só lo-
graria viver com ingentes esforços e com 

• 
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muita probidade, nos mercados em que por 
acaso appareoesse. 

Os factos, porém, mostram serem desar-
razoados os temores dos theoristas governa-
ti vos. No Livramento, Rio Grande do Sul, a 
casa Ferrando manteve larga circulação na 
praça e fóra della, sem dalli fugir corrida a 
mJeda nacional e sem disso provir o menor 
desconcerto á nossa publica economia. Nas 
colonias, muitas compras de productos são 
feitas pelas casas mais importantes, entre-
gando ellas simples pagw·ei que corre de 
mão em mão, até que algum dos portadores, 
precisando de moeda, vem co1Íl o papel 1ro· 
cal-o na casa matriz desse titulo. 

A lei unicamente tem de ser muito severa 
com quem não satisfaça o seu compromisso, 
isto é outra cousa. Agorrt, impedir úse o par-
ticulár desse seu direito de propriedade, é 
que não se comprehende: se o fizes~e, legiti-
mavtt apenas uma perfeita extorsão. A pro-
priedade privada, segundo as definições con·· 
stitucionae.s, ficou entee nós garantida em 
toda plpnitude, só admittindo a lei das leis 
uma unica excepção em favor das desapro-
priações por necessidade e utilidade publicas. 
O credito é uma parte do patrimonio indi-
vidual, uma propriedade tão digna de re-
speito como outra qualquer. 

O auctor do pr:ojecto de Codigo,entretanto, 
a cerceia abusivamente, e, todavia, reco-
nhece plenamente a propriedade litteraria, 
na secção I do capitulo VI, titulo II. VPjam-se 
as contradições de um espírito sem systema ... 

Pois,então,Marcus traga em um papel uma 
pagina litteraria:, leva-o a um editor, com 
elle obtem dinheiro que lhe facilita entrar 
em negocio de que retira grande augmenuo 
de seu patrimonio, e o Estado acha que pra-
ticou a mais licita acção do mundo. Julius, 
com os mesmos caracteres, imprime certos 
dizeres em outro pedaço de · papel, apre-
senta-o a um conhecido que, visto conter 
uma promessa de pagamento merecedora de 
confiança, faz-lhe entrega de uma quantüt, 
com a qual, em feliz empreza, augmenta 
igualmente o seu patrimonio, o o Estado de-
clara que houve aqui um acto illicito! ... 
Porque1 Em que fundamentalmente diii"e-
rem as acções de Marcus e Julius ~ Consentir 
em uma e impedir a outra, pelo facto de que 
póde prejudicar males á sociedade ~ Mas, se 
proval'Inos que h::t livros cujo malevolo 
oJfei!Jo é ma:is prejudicial do que todos os 
títulos ao portador viciados, que possam 
surgir em um paiz ~As canções de Béranger, 
popularisando o primeiro Imperio, arras-
taram a França ao segundo, e com elle a 
uma inl"rene corrupção politi':!a, ás guerras 
da Cl'lméa, I ta,! ia, Mexico e Prussia, á feroz 
luta, contra a Communa, á catastro.phe em 

fim de 1870 e 1871. E por acaso cogita al-
guem de, por taes effeitos, vedar a livre 
circulação dos livros? ..• 

Não é a unica incoherencia do projecto de 
Codigo a este respeito. Nos arts. 1803 e 
1894 ~ostra-se adverso ao titulo ao por-
tador, e nos a1·ts. 1214 e seguintes admitte 
a entidade gera triz dessa fôrma jurídica ... A 
operação que tem por base u_m titulo da n_a-
tureza do que nos occupa, nao é uma cessao 
de credito ~ Dispensae formalidades secun-
darias e insubstanciaes da ce~são de credtto, 
tal qu 'l.l affigura o codificado~', _e -seus cara-
cterísticos rigorosamente cowcJdem com a 
operação de que antes se fali ou ... 

Depois ( já o fizemos notar all~ures ) 
resulta uma antinomia da acceitaçao na 
doutrina do.:l arts. 1803 e 1804. O Codigo 
Commercial, art. 354, n. VI, in fine, ad-
mitte o titulo ao portn,dor ... O que é de 
facto senão isso o typo de lettra de cambio 
que ahi se tolera? Leia: « Se uma lettra 
de ca,mbio tiver nomes suppostos de pessoas 
ou de logares onde e por quem deva ser 
paga, só valerá como simples credito, etc.» 

Não convem embaraçar a,ssim o natural 
desenvolvimento de um fecundo elemento ele 
progresso e expansão industrial. «Vae con-
quistando, diz Clovis Bevilaqua em seus 
considerandos . relativos ás declarações uni-
lateraes da vontade, V<te conquistando 
adhesões por toda o parte a doutrina defen-
dida na 1 Allemanha por Koeppen, Sicgel, 
Unger e Kuntze, na França por vVorms, I-Iuo 
e Tarde, lna Italia por Gaba, segundo 'a. qmü 
a vontady consubstanciada mi emissão de uma 
promess2~ tem valor inti:'inseco ·para a assum-
pção de \IJ.m vinculo obrigacional, e subsiste 
por si corno fonte geradora de obrigações. 

• • • • • • o o • • • ~ • • • • • • • o • o • • • o f • • • • • • • o • • ••••• 

Afastada esta diiliculdade preliminar, que 
interessa.va, sobretudo, para a classificação, 
uma outra havia que resolver, e era a con.::_ 
venienci~ de introduzir ~ e~peci_e \títulos _ao 
portador) no corpo do d1rmto c1vrl. O prm-
cipio ela liberdade das convenções o exL-
gia, a doutrina dos escriptores e o exem-· 
plo das mais elevadas expresóões ela sabe-
doria les·isüttiva o auctorizavam.Não havia, 
portanto, justa ex c usa para a lacuna. C um- . 
pria, entretanto, attendendo áS conveniencias 
sociaes ~~ á lição da pratica já existente 
entre nps. conter a liberdade de emüsão 
dentro de certos limites, como, alias, toem 
feito outras legislações.» 

DeclarfL qu~ O PRJNCJPIO DA LIBE~DADE 
DAS CONYENÇOES AUCTORIZAl\1 A ADMISSAO DOS 
nTUJ~os AO PORTADOR NO CORPO DE NOS. 'A 
LEGJBLAç:ii.o e julga-se com o direito, logo 
em segjlida, de mutil~r essa liberd<~;~~. 
que affaíga, para reduz!l-a a um almJao, 
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jurídico ! . : . Não o pói:le fazer assim com quan!o floresce a liberdade civil em um Es-
tamanha desenvoltura o jurisconsulto. A tado, tanto mais é ella ahi assegurada no 
liberdade de que nos dotou o Congresso testamento. UM Povo NÃO É LIVRE, SI NÃo 
Constituinte não está dependente das de- GOSA DO DIREITO DE TESTAR, e a libe1·dade 
finições dos doutores e sim da lei das de testamento é a maior prova de que ex iste 
leis. a liberdade civíl.» 

Assentou esta que «a especificação das Como admittir, pois, nos privem desse 
garantias e direitos expressos na Constitui- val'ioso direito, rogido 0 paiz pór um syste-
ção NÃO E.XCLUE OUTRAS GARANTIAS E- DIREI- ma que SÓ tolera as restricções á «liberdade. 
TOS NÃo ENUMERADOS, mas resultantes da civil» expressamente declaradas na Consti-
forma de governo que ella estabelece e t · ~ 
dos princípios que consigna (art. 78) .» urção Federal · 
Ora, a fôrma de governo que a carttt Do mais, como dissemos antes, quanto 
de 24 de fevereiro estabeleceu é a repu- aos títulos ao portador, este disposit .vo do 
blicana, isto é, aquella em que a regra é Projecto de Codigo não só cerceia a liber-
a liberdade, o constrangimento a excepçãô. dado,. como perturba a economia política. 
Mas haverá entre os princípios que con- Em um paiz nascente, de raros capi-
signa algum que limite a liberdade, das taes, onde a formação delles é lenta e 
convenções que, entretanto, o juriseonsulto difficilima, anniquillar em um só dia a 
ousou limitar? Não, como elle proprio o obra de muitos annos, é leviandade sem 
reconhece, procurando !OJScudar com uma pre- nome, que põe em perigo constante as 
tensa conveniencia social o seu usurpado industrias mais serias do Brazil, cada vez 
arbítrio. . . . . que morre um homem de fortuna, entre 

Risque-se, pois, do Projecto do Codigo ; nós. Em communidades onde o corpo so-
a inconstitucionalissima exigoncia da autori- cial se divide em grandes proprietarios ou 
zação legislativa ·pal'a a livre emissão do grandes capitalistas e simples trabalhado-
titulo ao portador. «A necessidade dessa res, nãig se faz tant0 sentir -a continua 
autorização, diz vVahl, Traité théorique et fragmentação dos patrimonios; as parc;:el-
Pl"atique des titres au p01·teur {rançais et las resultantes ainda são de força tal que 
ét1·ange1·s, ouvrage couronnée par la Fa- basta uma dellas para o manejo das vastas 
culté de droit de Paris., prix l'{;ossi, tomo emprezas. 
r, pag. 302, não é, em regra, reconhecida Em nossa terra, não . . 
pela jurisprudencia e a doutrina francezas. O capital, já de si resumido, muito infe-
E' igualmente a opinião dominante no es- rior ao de que precisa cadllJ possuidor par.t g 
trangeiro, e as dissidencias conhecidas fun- desenvolvimento da industría que escolheu, 
dam-se, pela maior parte, em opiniões in- com a, morte desta;sua divi.são, de insuffi-
exac·tas, que já refutámos.» ciente que era, passa a ser de .todg impg-

Substitua ·se o art. 1901 do Projecto pelo tente. 
art. 1398 de Projecto do Codigo Civil Bra- Tal o innegavt:l effeito economico das ·fa-
züeiro, de Felicio dos Santos, que é o taes pal'cellaçõe3. 
seguinte: Vôja-se a industria pecual'ia, no Rio 

« Só terá Jogar a successão legitima fal- Grande do Sul. As divisões e subdivisõe3 das 
t ::tndo a testamenteira.» estancias, que muito a teem minguado, 

ac;:a,bam por matal-a, porque, praticada, em 
Por que limitar o direito de transmit- pequena escala, nã,o dá para 0 custeio das 

tir, por morte, os proprios bens, é ferir a fazendas. 
liberdade constitucignal. A lei suprema, Veja-se nossa empóbrecida agricultura. 
muito a,o contrario, declarou terminante- E' intensa a luta industrial que lavra por 
mente «manter o direito de propriedade todo 0 mundo. 
EM TODA A PLENI'l'UDE (art. 72, § 17) », só A lavoura. moderna, com os grandes appa-
aclmittindo uma UNICA EXdEPÇÃO nos casos ralhos e machinismos adiantados, ninguem 
de « desapropr iação por necessidade ou duvida, triumphará da que usa dos velhos 
utilidadCil publica» ' cumpre repetir isto- processos de labor : a charrua, a capinadeira 
uma e muitas ·vezes, para que S() não 
esqueça um precioso dictame constitucional. mecanica, a ceifllldora aperfeiçoada, em toda a parte can~arn victoria sobro a enxa:da, a Um primeiro presidente da Côrte St1prema cavadeira e a foice. · 
em França, illustre jurisconsulto, escreveu Pois bem ; taes engenhos só podem ser 
estas memoraveis pahwras : applicados pl'oveitosamente nas grandes 

«A propriedade sendo a legitima conquis- explorações ruraes, nos vastos campos 
ta do homem sobre a máteria, e o tes- de cultura, e estos deaapparecem nos ceu-
tamento sendo a mais energica expressão da tros [de producção, com o actual rogimen 
vontade do propriotario, segue-se que tanto de partilhar os l.Jens, dia a dia, portao-
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to, aggravando-so mais a nossa ruinn. in-
dustrial. 

{)ra, os chefes de familln.s previdentes, 
com a liberdade de testar,evitavam e3ta des-
astrosa consequencia, dispondo em vida sobre 
a prosecução de seus emprehendimentos, 
quando viessem a faltar- sem as perturba-
ções ora mencionadas. 

« A lei natural ordena aos paes que criem 
seus filhos; não lhes ordena, porem, quo lS 
faça herdeiros seus. 

A partilha d.os bens, as leis sobre clla, 
as successões 1Jost mm·tern de quem houve 
essa parGi.lha, tudo isto não podia ter ~ido re-
gulado sinão pela sociedade, c, por conse-
guinte, por leis politicas ou civis. 

E' verdade que a ordem política ou civil 
muitas vezes reclama que os filhos succedam 
aos pais; mas nem sempre exige isto.» 

.O chamado direito de se apropriarem os 
descendentes, do patrimonio dos ascendentes, 
.não corresponde> a uma tendencia natural 
da organização da sociedade. 

Póde, portanto, o Estado determinar, a 
respeito, da fórnm que mais attend<1 ás con-
veniencias geraes da mesma sociedade. 
Quaes sejam e8sas, já o dissemos, aprecian-
do-as .pelo aspecto quo hoje mais nos im-
pressiona, em o presente momento de pro-
funda crise. 

E não somos nós, tão sómente, os quo es-
tamos Pnxergando esta grave consequencia 
em vigor. A Camara do commercio, de Pa-
ris, já chamou a attenção do Parlamento 
para o assumpto, fazcmlo notar quanto é 
ella nociva ao commercio ; a de Bordeaux 
reclama «como uma necessidade nacional a 
restituição aos pé).OS de fâmilia, do direito de 
dfspor ·dos seus bens». 

Uma consideração, sobre todas as outras, 
devo, porém, pezar no animo dos legisla-
dores, a se pronunciarem relativamente á 
interessante questão, e é que a este respeito 
temos vivido desde o tempo do Imperio sob 
a mais extranha illegalidade, cumprin:l.o-nos 
della sahiL• quanto antes. Na verdade, pro-
mulgada a Constituição imperial, dispondo 
o seu art. 179,. n. 22, que o direito de pro-
priedade era dahi em deante garantido em 

· toda a plenitude, com a «unica excepção» já 
citada. a legislação anterior que cerceava 
esse direito, ipso, facto, ficou revogada E 
dizer- se que perduram até a nossa época os 
e1feitos desta anomalia: vingam as restric-
çõos da lei secundaria, a despeito do que de-
clarou a lei principal, a lei das loH ! 

Não pôde subsistir sem escandalo, nã.o 
pódo figurar no Codigo o quo de ha muito 
deixou de fazer parto do nossa legislação. 

Supprimam-se as restricções ao diroito do 
adoptar, comprehendidas nos arts. 455 e 558. 

Ha correlação entre esta e a mataria de 

que tratamos ; por isso propomos as dHas 
modifica~·ões, depois de apontar as que devem 
ser feitas, estabelecendo-se a liberdade do 
testar. _ 

Perguntamos: em que artigo na lei magna 
se fundou o codificador para comprehender 
no seu pt·ojecto mais esta limitação á liber-
dade civil1 Em nenhum ; nenhum, por certo. 

Uma das muitas ousadias do legislador 
ordinario ! Quem extranlta ainda semelhan-
tes usu rpaçõ.es 1 

Rio de Jáneit·o, 3 de ~gosto de !901.-
Af.(redo Va1·ella.- F. Af.encast1·o.- Campos 
Cartier .- BM·bosa Lima-SoM·es dos Santos . 

(SESSÃO DE 6 DE AGOSTO DE 19Jl) 

Sub-emenda {Ls emendas do Sr. Adolplto 
Gordo: 

Addit_e-se ao sub;titutivo do art. 396 : 
8. 0 Mutuo accordo. 
9. 0 Embriaguez habitual de um dos conju-

ges. 
Sala das s<;ssõos, 6 do agosto de 1901.-

Fausto Cardoso. 

Ao art. 282 : 
§ J.o A annullação do casamento pôde ser 

requeridft, embora já tenha sido dect•etado 
o divorcio entre os conjugo.>, nos ter-mos da 
legiôlaçãp actu~l. 

Sala d~ts sossoes, 6 de agosto de !GOl.-
Fausto Cf rdoso. 

SE SÃO DE 9 DE AGOSTO DE 1901 

Art. 443-Supprima-se. 
2• 

Art. 458-Supprima-se. 
3a 

"' 

Art, 8\6.-Substitua-se pelo seguinte: 
Nas tpnsforencias do domínio util por 

venda voluntaria ou necessaria, o senhorio 
que nã.o usar da or:ção tem direito a 
receber do adquirente o 1audenüo, quo será 
de' dons r ancio pJr cento, o para o paga-
monto do mesmo não entrará em calculo o 
valor da~ b8mfeitorias existentos no im-
movei. 
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4~ 

Art. 824-Sullstitua-se pelo seguinte: 
Os prazos serão porfei·tamente remíveis 

pelo foreiro, excepto si for estipulado que 
não possam ser remidos por um carta nu-
moro da annos, quo não poderá exceder a 
quinze, con t<1dos d<1 data em quo se etfectuou 
o aforament•). . 

Si o fàro con>istir em dinheit·o, o emphy-
teuf.a pagar(~ ao senhMio ·uma quantia cor-
respondeu te a vinte vozea o fôt•o annual 
e, si consistir em geneeos ou fructos, p::t-
ga.I'li rw senhorio um::t quantia quo s;eja vinte 
vows maior que a importancia do mesmo 
ft.iJ·o soh a b:1se de sou pt•eç) medi o nos ul-
timas clc,z a unos. 

5a 

Artigo para ser accrescont<1rlo ao Capitulo 
H do Titulo I!I do Livro li : 

Todas as disposições deste capitulo são 
applicavei:'l aos arcrame:-Jto:; existentes ao 
t empo da promulgação des>e Codigo. 

6' 
Art. 905-SulJstitua-se p0lo seguinte: 

monto de legitima, nas successõos ab intes-
tato, salvo declaração em COIJtrario. 

Art. 389. Sup_primam-se as palavrws-com-
tanto que, e te . 

Art. 1332. Acct·escente·se depoi> de-legi-
t-ima : nas succes3ões ab intestato. 

Art. 1337. Supprima-se. 
Art. 1342. Sub.>titu.t-se assim o n. 2: 

Por suparveniencia de filhos, na 1 condições 
doart. 1.940, si o doador ao tempo della não 
tinha filho ou de.>cenden ~e. 

Art. 1343. Supprin1a-se. 
Art. 134'1. Redija-se assim: Revogada 

pül' es&a ultima caus<1, e&c. 
At·t. 1 !H$. Supprlm.~-se o par<1grapho. 
Art. I 96::! . Supprima-se o n. 4. 
Arti:l. 2086 a 2093. SLtpprimam-se. 
Art. 2150. Supprimam-se as p<1lavras-

comtanto que, etc. 
Art. 2159. Redija-se assim: A collação, 

nas successões ab intestato, tem por fim, etc. 
Art. 2162. Supprima-se. 
Art. 2161, paragrapho unico. Suppri-

mam-se as palavra3- e mais a teJ·ça dispo-
nível. 

Art. 217ô. Supprimam-s::J as palavras- e 
a terça. 

Art. 2176. Supprima-se o par<1grapho. 
Art. 2179. Supprinnm-so as p::t.lavras-

ou a terça. · 
Rio dt:l Janeira, 7 de agosto de 1901.- Al· 

fredo Varella. 

Ao Titulo P1•eliminar: 

Com a terminação da exocnção sobre 
o~)jecto constante .de con 'r;Lctos do penhot' 
ou hypotlwca fica extinct::t. a divida, s0mpre 
que o devoclQL' não possua outros bens, s ~üvo 
o caso em que ficar prov<1da a existencia 
de ft·amle ou dolo pol' parte do dove:lor, 
c::tso em que subsistit•á. n. uividtl com 0 ca.ra.- 1-Substituam-sJ os arts. 1°, 2°, 3° e 4° 
cter d.o divida commum ou ot·dinarüt. pelo seguinte : 

Art. 955- Suppt'im:.t-se a palavra-os· 
t :tduar. -

sa 
Al't. 2. 086-Accres;entc-se : 

Art. J.o O zH·esente Codigo entrará em vi-
gor em toda a Republica seis mezes depois de 
sua publicação. 

O Governo providencian:! dentro dos pri-
mei?·os noventa dias sobre a sua publicação em 
todos os Estados e sue! divulgaçcío po1· todos os 
municípios. 

2-Ao al.'i;. lO accresccnte-sJ : 
Aos ascJndentes é permittido, por meie de Nas aguas terTitOJ·iaes da União se compre-' 

testamento, oneear com a clausula de inalie- hende ~m~a {ctixa de 15 kilometl·os · ele mar a 
nabilidado toda ou p::trte da legitima que seu contar do ponto dcts m~!is altas ma?· és. 
descenclcnto tivoe de luedar de si, apenas 3-Supprimam-se os arts. 22 a 24, que de-
dueante a viela do referido descendente. verão pass::t.r p::t.ra a part() especial poe-tra: 

S I d - g d, t d g ' tarem propriamente do casamento de bra-a a as scos.3oJs, e agos o c 1 OI.- zt'ler·r·os. 
Barros Fnmco J~mio'l·. 

Faç~m-se, como conaequencià natural das 
douteinas e~pJs·\as na apr"sentação de n.o.3sas 
emendas ao projacto do Coligo Civil, a 3 do 
corrente, as seguintes modificações: · 
. Art. 355. Redija-se assim: O dote consti-
tuído por pae ou mãe considera-se adeanta· 

Vol. U 

4-Ao aet. i\6 <1ccr.;sccnt-:mHh1, depois da 
·palavra «conjuges» as seg.uintes «estmngei?·os 
no Brazit.» 

5-Ao art. 27 accrescente-se, depois da pala-
vra « conjuges >) <1 seguinte « estrangei1·os. » 

0-Accrescente-se onde convier : 
Art. A legitimação dos filhos naturaes de 

estrangeiros nascidos no llraz it se regulará 
pela lei braz ilei?·a, 

48 
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7-A' Iettra a do art. 34 accrescentem-se, 
depois da palavra« substancia » wS seguintes 
« e a natureza da prova. » 

8-A' lettra b do mesmo artigo accres-
centem-se, depois da palavra « effeitos » as 
seguintes « fó1·ma da p1·ova. » O mais como 
es~á . 

9-Art. 41. Substitua-se pelo seguinte : 
O autor ou ll'éo, cada um por sua vez, quan-

do tenham de p1·omover acçao ou defesa ju-
dicial, deverao, si assim lhes for exigido pela 
outra parte, dar quantia sutficiente elo paga-
mento elas custas elo processo, salvo allegando 
sob atfirmaçao escripta, com attesli1çlto do seu 
advogado ou de duas pessoas abonadas, ser 
pessoa mise1·avel. 

A' Parte Geral : 
10-Ao art. 6° acc1·escente-se : 
Paragrapho uni co. Sento tambem jttlgados 

incapazes pm·a todos ou alguns actos, qtwndo 
assim julgados por sentença, e emqtwnto nao 
forem po1· igual modo ?'ehabilitc!clos : 

I o, os fracos de espírito ; 
2°, os alcoolicos ; 
3°, os prodigos. 
li-Art. 9. 0 A terceira 11arte substitua-se 

pelo seguinte : 
Si esti-ver sob tutella, se1·a feita p01· sentença 

a reque?·imento do menor, ouvido o tulo1· e · 
CU1'aCl01·. 

A' secção 5a : 
12-Art. 42 n. I. Elimine-se o final dope-

ríodo desde a palavra « escripto. » 
Accrescente-se : 
Taes rep1·esentantes sento, po1·ém, sempre 

responsaveis, nos te1·mos de rli1·eito, pa1·a com 
as pessoas ju1·idicas que ?·ep1·esentam, pelos 
p1·ejttizos a qtte derem causa. 

Capitulo li : 
13-Art. 49. Diga-se : 
Pm·a todos os eff'eitos de di?·eito, os incapa-

zes se 1·eputam te1· o mesmo domicilio de se14s 
tutores O!t cw·adores. 

14-Art. 50. Diga-se : 
Os funcciona?·ios publicas p1·esumem-se. O 

mais como está, etc. 
Addite-se ao final do artigo : salvo decla-

?'açao em cont?-ario na fórma elo m·t·. 47. 
15-Art. 54. Supprlmam-se as palavrws 

.: logo que for citada» e accrescêntem-se ao 
final as palavras « Na con(onnidctcle elos m·ti-
oos antm·iores. » 

Livro II : 
16-Diga-se « Dos bens» em vez « das cou-

sas. » 
17-Ao n. 3 do art. 57, accrescente-se: 
Inclusive quaesque1· construcções (luctuantes 

presas à terra; ou destinados a tat fim. 

Bens moveis: 
18-Art. ôl. Accrescente-se depois da pala-

vra « estranha» as seguintes « inclusive os 
navios embarcações destinadas a transporte. » 

19-'Art. 72. Substitua-se a palavra « clis-
tincta » pela palavra « indepenclente. » 

20-Art. 77, § 1.0 , diga-se: 
&to volttplttarias as de me1·_o del~ite ou 

recreio, que neto au,qmentam o '!'f'SO lwbzl!.wl ela 
cousa, ainda qtte a to1·nem mms agradavel e 
sejam de elevado valor. · 

§ 2. 0 São uteis as que augmentam ou faci-
litam o uso da cousa. 

Bens publicos e particulares : 
21-Art. 79. Diga-se: 

, S cío publicas os bens destinados a?_ uso fi 
goso do povo ou aos serviços da Unwo, elos 
Estaclos ott municípios-e pa1·ticulares todos os 
outros. 

22-Art. 80. Diga-se: 
Os bens publicas scío de ttso commwn ou 

dominiaes. 
23-§ l. o Suppl'ima-se. 
24- § 3.0 Diga.-se: 
Scro dominiaes quaesquer di1·eitos 1·eetes ou 

pessoaes sob1·e causas proprias ou sob,-e as 
alheias que estiverem a se?·viço da Unicto, do 
Estado ou nwnicipio. e bem assim quaesquer 
direitos ou acções 01·iginw·ias do sett domínio 
eminente. 

25"1Art. 81. Subs.titua-so pelo seguinte: 
&to inaliena-u~is os bens publicas ?'"eservados 

á Uni(ío pa1·a .a, ;def«sd ··da sua integr·i~a_de e 
independencia; •{)S•··®emms, que?· donumaes, 
qtte?'" Cfe tiSO commwn:;· libe?'los elo fim a qtte se 
destinam, poclem ser altenados pelo lttular a 
que PíWtencerem. 

BBJtS ela União : 
26--Art. 83. Diga-se : 
Comp1·ehenclem-se nos bens dominiaes : 
27 --Art. 83, .§ 1. 0 Substitu::t-se pelo se-

guint~ : 
A zona demarcada ·no planalto cenlntl de 

Goya4, para o futtwo estabelecimento ela 
Capit1xl clc1 Rep1tblica. 

2- § 5. 0 Substitua-se pelo seguinte : 
Os p1·op?·ios nacionaes. 
Addicione-se : 
29--§ 6. o Os tetrenos devolutas nos Estados 

indis·oensaveis ·pam a defesa das frontei?·as 
para i(o?·ti(icações e otttras constntcções ·mili-
ta?·es est?·aclas est1·ategicas, e: c. 

30_1_§ "l. o Toclos os direitos e acções que 
nascem do domínio eminente ela Unilio, 

31--Art. 84. Substituam-se as paLavras 
« aM onde sotf?·em a in (l1~eneia elos respectivos 
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« fluxo e refluxo » pelas seguintes « e acres-
cidos. » 

32-ArL 85 § 1. o Supprimam-se as pala-
vras ·« entre ~ costa e a linha de respeito >> e 
accrescentem-se ao final as paJavras «ate a 
distancia de 15 kilornet1·os pelo lado do mar .• » 

33-Art. 85, § 3. o Accrescente-se : 
Subsistem os Llireitos dos Estados ou parti-

·culares sob1·e os teleg1"(lphos e ~st?·adas de 
oa?•cwter fede?·al, quando pelos mesmos con-
stntidas, salvas as condições ou acoordos com 
a Uni{{o e os direitos que a esta cabem pelo seu 
domínio eminente. 

34-Arts. 86, 87 e paragraphos, e arts. 88 
c 89. Supprünam-se. 

Secção Ill-Bens dos Estados 
35-Art. 90. Substitua -se pelo seguinte : 
&io bens clominiaes de cada Estado. 
36-Art. 90, § 1, 0 Redija-se a:sf:lim: 
Os bens proprios po1· qualquer titulo civil 

applicados ou não ct qualque~· uso especial. 
S<tla das ses&ões; 8 de agosto de 190 l. -

Julio Santos. 

""" 
37-Art. 90 § 3.D Os bens vagos e os de de-

funtos qu ausentes não reclamaLlos dentro elo 
p?"C!ZO de 30 annos. . 

38-Art. 91. § 1. 0 Substitua-se a ultima 
pttrte, desde as palavras-nem circumscri-
ptos, etc., pelas seguintes : e forem comm].ins 
a clous ott rnais municípios. 

39-Art. 92.-Elimene-se. 
Secção IV-Bens munic.ipaes 

. 40-Art. 93, § 1. o SubstiGuam-se pelos s~-
guintes: -

Sao bens dorninaes de cada município: -
§ to Os bens proprios por qualquer titulo 

emquanto ncio fo?·em destinados a uso com .. 
mwn. 
41-Ar~. 94, § 1° Accrescente-se: 
N<io comp1·ehenclidos nos §§ 2D e .3D do 

art. 85. 
42-Art. 95. Supprimam .. se as palavras:-
De uso especial, e substituam-se as expres-

sões - alguns dos Estados pelas seguintes : 
• ao Estado. 

Supprima-se todo o periodo final destle as 
palavras : Esta exp1·esscío, etc. 

Livro 3D-Titulo 2°: 
43-Arts. 102 e 103. Substituam-se pelo se-

guinte: 
O en·o qt~e determina o consentimento póde 

referir-se á natureza elo acto ju?'iclico, ao mo-
tivo, á pessoa ou objecto e ao direito e o annulla 
sempre qt~e f'ô ·r substancial. 

E' en·o substancial o que tive1· sido a deter-
minante do acto ou a sua condiçiio e sem o 
qual este ncio se teria ?'ealizado. 

44-Art. 107. Elimine-se: 
Coacção-
45-Art. 115. Diga-se : 
A coaqçciq pa1·a viciw· a vontade deve ser• 

injusta e tí:!l qt!e inspire ab paciente ?·eceio 
fundado de damno eminente à sue~ pessoa ou 
a amigo intimo, ou à família ou a seus bens, 
relativamente consideravel para o paciente e 
eleve ter sido a causa efficir;nte elo acto. 

Secção II: 
46-Diga-se: 
Outros vicias-em vez de - otttros defeitos. 
47-Diga-se ; 
Ca,usa illicita, falsa simulaçã'o-em vez de 

- simulação. 
A.ccrescente-se no final desta secÇão : 
48-Art. O aoto ju?'iclico é tambem arrnul-

lavel quando {o1· determinado por falsa causa 
ou por causa illicita. 

Uma causa e illicita quando cont?•a?'ia d 
lei, aos bons co~tumes ou à o1·dem publica. 

49-Ao art. 127 accrescente-se: 
c) quando o deveçlo1· é acciqnado por um ou 

mais credores po1· titulas vencidos. 
50-Ao art. 132, § 2°, accrescentem-se: 
Depois da palavra- divida- as palavras: 

mais one?•osa. 
Capitulo IV: 
51- Art. 156, 2a parte, diga-se : 
A data desse inst?-umento em ?'elaçcio a ter·-

ceiros se ?"eputa?'à se1·, salvo pena em con-
trario, a ele ter 1·econhecimento, etc. 

52-Ao mesmo artigo accrescente-se: 
Reputam-se pa1·ticulw·es para os e/feitos 

deste artigo quaesquer titulas desde que ncio 
tenham sido lançados por official publico, 
tenham ou ncio valo1· de escriptu1·a publica. 

53-Ao art. 157 accresc3nte-se: 
Quaesquer presumpções o~~ o depoimento 

de wna só testemunha te1·cio apenas o, vator de, 
principio de prova. · 

Capitulo V-Das nullidades: ' 
54-Ao n. 1 do art. 166 ácorescente-se: 

ou prohibida. · 
Ao n. 2-Supprima-se. 
Ao n. 4-Supprima-se. 
55-Ao art. 109-Accrescente-se: ou sepa• 

?"ado. 
56-No 2° periodo diga-se, depois da pala-

vra - ratificação-ou reparaçlio, 
57-No art. 170-Idem. 
58-Nos arts. 171 e 172-Idem depois da 

palavra-expressa. 
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. 59-No ar é. 174. Substitumn-se n,s pal:.tvras 
-A parte validaqun,nd? esta for separavel-
pelo seguinte: a outnt pw-te, salvo o caso ele 
indivisibilidade, quando a ~·ealização elo acto 
for devida á ignomncia da nullidade,. 

Capitulo VI: 
50-Substitua-se a epigraphe : Actos illi-

citos-pela do titulo 2°-Conse?·vação e defesa 
de direitos-fundindo-se este titulo com 
aquelle capitulo. 

61-Ao art. 182, final do primeiro perioclo, 
accrescente-se: que impo1·te ma~ pelo menos 
igual ou maior. 

62-Ao final do mesmo artigo, accres-
cente-se: 
' Paragrapho unico. E' sempre de'!Jida uma 
indernnização ao prejudicado, iJ.ttando ntío lhe 
deva ser att1·ibuida a ameaça do p~·ejui?;o. 

Capitulo li-Da pre3cripção: 
63-Sejam collocados os artigos na ordem 

seguinte: 194, 196, 197, 198, 193, 191, 190, 
192, 195. 

- Secção 3a.: 
64-Art . 203, n.l-Substitu-a-sepelo se-

guinte: 
Pelo ?·eque1·i1nento de citaçâ'o do deved01·, 

ainda que pai·a simples éonciliaçcio perante 
qtcalqtte1' auto1"idade judicial, desde que a ci-
taçcTo se 1·ealize dentro elo prazo de cem dias, 
contados da ent1·ega do edital, estandoJ au-
sente o deved01·, {ó1·a elo paiz, Ott de 70 ,,dias 
em outro Estado ou ele 40 cli!Js dent1·o do Es-
tado. 

65-Paragrapho unico. O 1·equerimento 
pa·ra a citaçcio póde ser apresentado a des-
pacho ate ás 3 h1J1"as ela tarde do ultimo. dia 
de vigencia da c,brigação. 

66-Art. 206. Accrescentem -se, depois da 
palavra-outros-as seguintes: Si o acto ou 
contl·acto for indivisi vel. 

Substitua-se a ultima parte desse artigo 
desde a palavra-Quando-pelas seguintes: 

Só nesse caso, o r econhecimento do direito 
pm· alffttm dos devedores, prejudica?·á os seus 
consortes, 

Secção 4a: 
·. 67-Art. 212, n.6-Dcpois da paln,vra-pro-
<lesso-accrescentem-Se as seguintes: em ut-
tima inst.ancia, 

68-Art. 216-Ao n. 3 accrescente-se o se-
guinte : desde que esteja vencido o p1·azo final 
ela ob1·igaçcio. 
6~-Ao mesmo artigo accrecente-se: 
7. 0 As di'Vidas activas ela Unicio, Estado ou 

município. 
70-Accrescente-se: 
Art. 10. Nas ob1·igações constantes dap1·ova 

litteral, em que se mencione a .catcsa ou ot>i· ' 
gem elas m esmas, conta1·-se-hcio os ·]Jrqzos pa.ra 
a prescripçéio, das datas do vencimento ela 
ultima prestaçcio constante do titulo. ·da obri-
gaçcio. 

7 I-Art . 2203. Substitua-se pelo seguinte: 
Revogam-se a-s disposições em cont1·ario. 

Sala da~ sessões da Camara dos Deputados, 
_8 de agosto de 1901.-Julio Santos. 

Substitua-se o art. 1636 pelo seguinte : 
A parciaria n,gricola e colonia parciaria · 

por contracto pelo qual uma pesson, acceita 
para cultivar, em todo ou em parte, um 
predio rustico de outra. ou a elln, arrendado, 
pagando com f1'uctos do respectivo solo uma 
quota estipulada. Neste contracto se obser-
varão as seguintes reg1'as: 

Ao art. 1637 accresceu~e-se: Tambem não 
Mt dil'eito á indemnizaçi:to o abandono da co-
lheita, quando o producto dos fructos co· 
1hidos for inferior ás despezas feitas com 
est<t, em vista, dos baixos preços nos mer-
cados .! 

Ao art. 1644. Substitua-se o disposto nesse 
artigo pelo seguiu te: 

Os ctsos não previstos nesta secção I deste 
capitu o e não constantes do contracto serã') 
decidis os conforme os nossos costumes de 
mais de cem annos no respectivo E~tado. 

Ao a,rt. 1650 accroscente-se : 
Com relação a certas e determinadas cul-

turas, nas quaes é uso e costume inveterado 
o pn,rcr iro não podei' começar a colheita sem 
ol'dem do proprietario ou rendeiro ,' suspen-
dendo-a e .contim1ando-a pela mesma fóema, 
continuará assim a see executado o tra-
balho. 

Camf1ra dos Deputados, 7 de agosto de 
1901.--,-Co?·nelio ela z.'onseca .-I. Tosta.-
Raymunclo de JI!Ii1·anda. -Julio ele ~fello.- & • 

Pedro Pe1·nambuco, 
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